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NORI TAIKOS TARP RU Maineriai laimėjo Į NUSIGINKLUOK IT, TAI I
NEMOKĖSIT TAKSŲ.
SIJOS IR AMERIKOS.
bylą.
New Yorke buvo anądien
Senatorius France ren
kapitalistų
puota. Po vaka
giasi įnešti Senatan rezoliu
Angliakasių
unija,
United
rienės buvo kalbos. Plieno
ciją, patardamas atnaujinti
Mine
Workers
of
America,
karalius
Schwabas pradėjo
su Rusija draugiškus santi
laimėjo
gana
svarbią
bylą
kritikuoti
valdžią, kad ji
kius. Tuo tikslu jis nori įga
Suvienytų
Valstijų
apeliaci

reikalauja
didelių
mokesčių SUĖMĖ WALL STREETO SVARSTYS NAUJĄ VAL
ki, 159,491 Už KARĖS ME NORI AREšTUOT WASH- lioti prezidentą Hardingą, jų teisme Chicagoj. Unija
DŽIOS POLITIKĄ.
DŽIAGA, $882,136 Už
INGTONO KONFEREN kad tas nusiųstų Rusijon reikalavo panaikinti teisėjo iš korporacijų. Amerikos EKSPLIOZIJOS KALTI
pramonė
iki
šiol
žydėjo
dėl

komisiją iš 7 vyrų ištirti te
MAISTA.
CIJOS ATSTOVUS.
NINKĄ.
Andersono injunetioną, ku to, jis sako, kad kapitalistai
Bus taipgi renkamas naujas
nai
sąlygas
ir
išlyginti
skir

Ledoux, pagarsė
riuo buvo uždrausta unijai turėdavo didelių pelnų. Da Skaitytojai turbut atsi pildomas centro komitetas.
Ant tos sumos užaugo da jęsUrbain
tumus
tarp
tų
dviejų
šalių.
bedarbių vadas, kreipėsi
kolektuoti mėnesines duok
$498462.80 procentų.
gi tuos pelnus valdžiai mena, kaip 1920 metų rude
pereitą nedėldienį į Wash- Aš noriu netik prekybos su les iš mainerių algų, šitą bar
pasiima už taksas. Taksos nį New Yorke ant Wall st. Ši utarninką Maskvoj at
”New York Times” 18 d. jingtono policiją ir pareika- tartį su Rusija padaryti, pa injunetioną buvo išsirūpinę vedančios
šalį prie suirutės, ištiko baisi ekspliozija. Kas sidarė visuotinas Rusijos
gruodžio paskelbė, kiek kuri i lavo varanto areštavimui sakė France, bet pripažinti Kentucky ir W. Virginijos nes kapitalistai,
tą katastrofą tuomet suren sovietų kongresas, prieš ku
valstybė \ ra Amerikai sko pasirašiusiųjų naują Pacifi- i sovietų valdžią ir įsteigti kasyklų baronai. Jie aiškiai patraukimo prie neturėdami
biznio’ ap gė, ir ar ji buvo tyčia sugal ri stovi daug opių klausimų.
linga. Tarp kitų skolininkų ko sutarti atstovų nusigink I su Rusijos žmonėm!;; drau pasakė, kad tos mokestis, leisiu visą pramonę
ir pre vota, ar atsitiko per nelai Visų pirma bus svarstoma
randame ir Lietuvos vardą, lavimo konferencijoj. Kada giškus santikius.
kurias jų kasyklos turėdavo kybą. Taigi, kad pakėlus ša mę. iki šiol niekas tikrai ne nauja bolševikų politika,
ir pasirodo, kad Lietuvos policija paklausė, už ką jis
nutraukti iš mainerių algų
gerbūvį, valdžia turinti žinojo. Bet dabar Amerikos kuri atmeta beveik visą pir
valdžia yra pusėtinai Suvie nori juos areštuoti, Ledoux DA VIENA LENKŲ-LIE ir atiduoti unijai, buvo var lies
panaikinti taksas, sako plie šnipai susekė ir areštavo mutini komunistų progra
nytoms Valstijoms Įsiskoli paaiškino, kad už pirkliavi- TUVIŲ KONFERENCIJA tojamos organizavimui da no
Lenkijoj tūlą Lindenfeldą ir mą ir grįžta prie kapitalis
karalius.
mą vogtais daiktais. Prie to
nusi.
Šitam ponui gerai atsakė sako, kad jis yra tos eksplio- tinės tvarkos, šituo klausi
Šį panedėli gavome iš neorganizuotų angliakasių
Sulyg "New York Times” kiu daiktų priklauso daug Kauno
mu tikimasi karštų ginčų.
žinių,
kad Lenkija ir auginimui unijos, kas yra Idaho valstijos senatorius 2 ijos kaltininkas.
v?
paduoto? apyskaitos, už ka miestų, portų, kaimų ir šiaip
Lietuvai sušaukti priešinga kapitalo reika Borah. Beveik visi pinigai, Lindelfeldas yra Lenki Antras svarbiausis klau
rės medžiagą Lietuvos val didelių plotų žemės Sibire, pasiūlė
dėl Vilniaus ir lams, ir jie, kasyklų savi kuriuos valdžia surenka už jos pilietis, todėl lenkų val simas, tai badas. kuris keti
džia skolinga Amerikai $4,- Korėjoj, Kynuose, Indijoj, konferenciją
Klaipėdos klausimų. Konfe ninkai, nori kad tas butų taksas, yra išleidžiami ka džia tuojaus paskelbė, kad na nušluoti milionus Rusi
159,491.96. Šita medžiaga Syrijoj, Mesopotamijoj ir renciją
lenkai pataria šauk uždrausta. Ir teisėjas An- rės reikalams, sako Borah. jis esąs Lenkijos "išdavi jos darbininkų šią žiemą Į
buvo nupirkta iš Amerikos ant Filipinų. Vagimis esą ti Danzigo
mieste, sausio derson išleido injunetioną, Jus norite didelės armijos, kas” ir prigulįs prie Rusi kapus.
sandelių Francuzijoj. Val Anglija, Japonija, Francija mėnesyje.
uždrausdamas tas mokestis norite būt prisirengę karei, jos bolševikų. Žinios leidžia Visuotinas Rusijos sovie
gomais daiktais yra paimta ir Suvienytos Valstijos, ku
kolektuoti.
ir skundžiatės, kad taksos mos iš Varšuvos jau skelbia, tų kongresas susideda iš
Lietuvos valdžios $822,136.- rios neturėdamos jokios'
I
Tai
buvo
skaudus
smūgis
Lindenfeldas prieš apie 2,000 narių ir skaitosi
persunktos. Bet kaipgi val kad
SUĖMĖ SUŽEISTĄ
07. Kadangi tų pinigų Lietu teisės užpuolė silpnesnes i
^darbininkų
organizacijai,
ir
Wall
streeto
ekspliozija bu aukščiausia Rusijos val
džia
gali
užlaikyti
didelę
ar

PLĖŠIKĄ.
vos valdžia iki šiol Ameri tautas ir su ginklu rankoje j
'unija kreipėsi Į minėtą teis miją ir laivyną be pinigų? vęs Maskvoj, dalyvavęs tre džios instancija. Jisai ren
kai da nėra užmokėjusi, tai atėmė joms augščiau minė-[ Pereitą sąvaitę Bostono mą, reikalaudama teisėjo Jus žinot, kad armija suėda čiojo internacionalo suva
ant tos sumos užaugo da ir tus daiktus, o dabar ?uva-| policija suėmė tūlą Edward (Andersono patvarkvma at- milionus dolerių. Ir tuos mi žiavime, kalbėjęsis su Leni kasi maždaug syki ant me
tų ir visi komisarai duoda
procentų $498,162.80, taip žiavo Washingtono konfe- tvnght, . kuris .turėjo
,mainyti. Ir teismas pripaži- lionus valdžia gali surinkti nu, su Trockiu, matęs tenai jam savo raportus. Išklau
kad birželio mėnesyje Lietu rencijon ir pirkliauja vogto- šautą koją. Policija spėja,
. ’ i no, kad Andersono injunc- tiktai iš taksų. Taigi, jei ne Haywoodą, Emma Goldman sęs raportų, kongresas ren
vos skola Amerikai išviso mis gerybėmis, mainikauja kadmis yra i- tas spats•
’ itionas perdaug "platus,” jis norit mokėti taksų, tai visų ir kitus radikalus. Tas mai ka naują Pildomąjį Centro
ir rašo tam tikras sutartis. | kuris ;anądien bpnngftelde j aptoa
siekė $5,479,790.83.
tuOs apskričio, pirma reikia nusiginkluoti. šymas visų žymiųjų radika Komitetą iš 200 narių, kuris
ir
buvo
Žemiau seka surašąs visų Vagis turi būt areštuoti’Į pavogė automobilių
,
,.
kurio niekas ^nereikalavo,
Senatorius Borah yra tos lų vardų tuojaus parodo,
iki sekančio kongre
[sužeistas, Ikuomet policija il0(jeį jjs turį
skolingų Amerikai valsty spyrėsi Ledoux.
atšauktas nuomonės, kad j'ei pasaulis kad tos žinios yra tyčia fab veikia
so.
Šito
komiteto pirminin
nosį ji
n šaudė. Jis ir
• xtas 'U
__ ___ x.turi
• ,...x
bių. ir parodyta, kiek kuri Policija patarė jam kreip-[tenai vydamosi
klausimas
būt __
ap nenusiginkluos, tai civiliza I rikuotos ir jų tikslas yra ku dabar yra Kalininas, ku
skolinga (centų neskaito tis tuo reikalu pas apskričio jau prisipažinęs, kad užpe- svarstytas išnaujo.
apjuodinti visuomenės akįse
prokurorą. ir Ledoux nuėjo reita sąvaitę pavogęs apie Unijos viršininkai sako, cija turės žlugti. Dabartiniu tuos žmones, kurie kovoja ris podraug skaitomas ir
me) :
didžiosios pasaulio
Sovietų Respublikos prezi
Armėnija ....... $12,969.786 pas ji reikalauti varanto. i Bostoną 4 automobilius ir kad jie čia laimėjo labai laiku
su kapitalistų šunybėmis. dentu. Jisai pasirašo visas
valstybės
išleidžia
karės
Austrija ........... 24,777,380 Bet prokuroro padėjėjas j pardavęs juos už $10,000.
svarbią bylą ir kad mokes reikalams $16,442,000,000 Į Tai yra paprastos slapto sutartis su kitomis valsty
Belgija............ 409-287,557 jam paaiškino, kad jie ne-i
čių išskaitymas iš algų, ku metus, jis sako. Liaudis ne sios policijos ir gatvinės bėmis, priima kitų valstybių
Kuba .................. 9,025,500 turi galios areštuoti konfe-į DARBAI GELEŽINĖSE ris tarp mainerių yra geriau galėsianti ilgai tokį jungą spaudos istorijos.
diplomatinius atstovus ir
I
Čekoslovakija ... 99,304,693 rencijos delegatus.
SUMAŽĖJO.
žinomas kaipo "check-off nešti, ir kas sykis pasaulyje Sulyg tų žinių, tikslas tos; turi teisę dovanoti nuteis
Estonija .. .... 14,388,813
The Iron Trade Review”, system," bus Įvestas iš nau kils vis didesnė suirutė, pa ekspliozijos buvęs užmušti tiems prasikaltėliams bausFinai....... ...... 8,880,265 ORLAIVIŲ LINIJA Iš |' pašvęstas geležies pramo jo.
kol galų gale neužviešpataus Morganą, nes sprogimas mę.
Francija .. . 3,634,911,80* AMERIKOS VOKIETIJON nės reikalams laikraštis, satikras barbarizmas.
įvyko prie pat Morgano Tečiaus kaipo pildomojo
Anglija ... . 4,573,621,642
New York Times” pra- ko, kad paskutinėmis dieno- 25,000 MAINERIŲ"PENNBet Morganas tuo komiteto viršininkas Kali
Graikija .. ..... 15,000.000 neša, kad tarp Amerikos ir [ mis užsakymai geležies SYLVANDOJ BE DARBO. AREŠTAVO 5000 ŽMONIŲ bankos.
laiku
buvo
Anglijoj, kuomet ninas nelošia tokios žymios
Italija ..... . 1,809.112,931 Vokietijos yra pienuojama dirbtuvėse truputi sumažė- Scranton, Pa.—šitoj apy
išita
ekspliozija
New Yorke rolės, kokią jam skyria so
Washingtone gauta žinių,
Latvija ... ....... 5,519,249 orlaivių linija pasažieriams ję ir kad pramonininkai ti* linkėj dabar randasi 25,000
Įvyko.
Anglijos. . valdžia. Indijoj
vietų konstitucija. Nes po
Lietuva .............. 5,497,790 ir paštui gabenti. Kas tą Ii- Risi, jog darbai nepasitaisys angliakasių
iciu be
UL vien
mv, jlx
.
.
✓
darbo,
ir ectsa kad
ŠĮ
utarninką
Amerikos
i rinkimų pildomasis komite
Lenkija ........... 145,499,103 riją rengiasi finansuoti,
Perelt« sa.vaitę
arės
koma, Jkad . vjei kasyklos ne- . > htv1’A^
i
on rrvn i
■>i kalėjimus
I.’-h Imt n. spauda rašo, kad šios šalies
•
ravo
ir
sugrudo
tas išsiskirsto, jo nariai išRumunija ......... 39,606,029 aiškiai nenurodyta, bet pa per kelias savaites.
gaus greitai naujų užsaky-i
i slaptoji policija stengsis at važinėja po visą Rusiją ir
".000
žmonių
už
priešinimą

Rusija............. 218,721,857 sakyta, kad šios šalies val
mų, tai i kelias dienas dar
GERI LAIKAI ESĄ
gabenti Lindenfeldą iš Len jiems nelengva kiekvienam
Serbija ............. 55,931,958 džia gavusi iš aliantų leidi
apie 25,000 mainerių busią si Anglijos despotizmui In kijos Amerikon.
NEBETOLI.
dijoj. Tūlas laikas atgal
reikalui susirinkti. Todėl
Šitos skaitlinės yra paim mą užsakyti Vokietijoj du
paleista.
Babsono
Institutas
pra

Anglijos
valdininkai
užtrošAtidžiausia gale yra suteikta
tos iš Senato finansinės ko milžinišku zeppelir.u tam
Glen Alden Coal Co. pre
našauja, kad 1922 metais zidentas
kino
80
areštuotų
indų
už

1 komisarams, kuriems pir
PORTUGALIJOJ
NAUJA
misijos statistikų ir parodo- tikslui.
Inglis sako, kad jei
mininkauja Leninas. Komi
kad kitos valstybės yra sko Sanrišyje su šita linija bus labai geri metai. Sun- netikėtų užsakymų tuojaus darytuose vagonuose. Žmo
REVOLIUCIJA.
kiausis
laikotarpis
jau
pra

nės
pradėjo
kelti
prieš
tai
sarai
Rusijoj pildo maž
lingos Amerikai daugiau Amerikon buvę atvykę du
neateisią, tai jo kompanija
Paryžiaus žiniomis, Por daug tokias
ėjės
ir
dabar
ateiną
geri
lai

protestus.
Anglijos
valdžia
pareigas, kaip
kaip 811,000.000.000 dolerių. vokiečių inžinieriai jau ir Į
turėsianti visai kasyklas už
tugalijoj
kilo
nauja
revoliu

tt “i
•
i
kai.
r.di.
Pasaulis
i
diduiio
pradeda
piaucua
tvar
i_v<ai
malšindama tuos protestus cija. Tagus apielinkėj einąs kitose šalise ministeriai, tik
Kitos jų nei nuošimčių nepa sąlygoms tirinėt. '
Aaaangi i kytis? Europa atsigaunanti daryti,
jėgia už savo skolas užmo orlaiviai ketina skraidyt
Hudson Coal Co. galva sa arp 17 ir 20 lapkričio, tai smarkus šaudymas, daugy Rusijoj jie turi daugiau
ir
su
ateinančiu
pavasariu
trijų dienų laikotarpy bė žmonių užmušta ir ligon- sauvalės.
kėti.
nuo Chicagos iki New Yor- reikia tikėtis daug darbų ko tą pati. Šita kompanija vra
je,
58
indus užmušė, 298 su bučiai užversti sužeistais.
Karės ir laivyno komisa
irgi turi apie 10,000 darbi
ko. o nuo čia per jūres, tai Amerikoje.
žeidė
ir
300
areštavo.
MOTERIS UŽDARĖ
ru
yra Trockis. Jis darys
ninkų.
per kelias sąvaites tarp
Sukilimai prasidėjo prieš kongresui
Dabar
visa
Indija
yra
vir

KASYKLAS.
pranešimą apie
Scrantcn Coal Co., kurios
New Yorko ir Chicagos mi ITALIJA PRIPAŽĮSTA
naują ministerių kabinetų, Rusijos militarius
us
kovos
lauku,
žmonės
reikalus.
Kansas valstijoj, kur vy nėti inžinieriai leido Į pa
kasyklose dirba apie 5,000
kurį pereitą sąvaitę sutaisė
SOVIETŲ
VALDŽIĄ.
Irasko
ir
naikina
viską,
kas
rai angliakasiai streikuoja, danges nedidelius baliunus
mainerių, taip pat turė
Cunha Leal. Premjeras su čičerinas yra užsienio
jų moterĮs išėjo ant pikietų su tam tikrais instrumen- Italijos užsienio reikalų sianti uždaryti kasyklas. Iki ‘.ik yra valdžios, o valdžia savo šalininkais buvo užpul reikalų komisaras. Jis duos
ir i tris dienas uždarė visas tais ir tirinėjo oro sluogs- ministeris Torretta ir prem- šiol ji krovusi anglį atsar- iš savo pusės skerdžia žmo tas Carlos barakuose ir tu raportą apie Rusijos santikasyklas, kur dirbo streik r.ius. Be to da jie atsidėję Jeras Bonomi pasakė, kad gon, tikėdamosi susilaukt1 nes, degina jų namus ir te- rėjęs bėgti. Apie jo likimą lius su kitomis valstybė
laužiai. Gubernatorius at studijavo ir meteorologijos y talijos valdžia visai nepne- jai rinkos, bet kol kas da jos roru nori užgniaužti pasi- i dabar nesą jokių žinių.
mis.
siuntė ginkluotą miliciją biuro rekordus nuo 40 metu smga uzmegsti santikius su niekas neperkąs ir kompa )riešinimą.
Kamenevas kalbės apie
prieš moteris ir kasyklos atgal, kad patyrus, kaip dabartine Rusijos valdžia, nija jau nebeturinti kur
badą,
Bagdanovas apie pra
VVALL STREETAS VĖL NUŽUDĖ 17 DEPORTUO
vėl atidaromos.
tankiai čia būna audros, ko- Jei tjk Rusija gvarantuos daugiau krauti.
monės gaivinimą, o Leninas
TŲ MOTERŲ.
NUSIGANDO.
kie kada vėjai pučia, ir taip Italijos interesus. Manoma, Lehigh Coal Co. kasyklo
apie
naują sovietų valdžios
kad tuo reikalu neužilgo bus se 8.000 mainerių streikuo Tūlas brokeris ant Wa’.l Kongreso imigracijos ko politiką.
BOLŠEVIKAI UŽMOKĖ toliau.
JO LENKI JAI SKOLĄ.
ja. Pennsylvania Coal kom- •treeto New Yorke gavo misijai buvo Įteiktas prane Taigi po šito kongreso ga
Taigi gali būt, kad neuž atidarytos derybos.
i-anija ir kitos turi apie 15,- anądien grąsinanti laišką, šimas, kad 17 armėnių mo- lima tikėtis daug svarbių
Šiomis dienomis iš Mask ilgo galėsime i Lietuvą oru
VULKANO
DŪMAI
UŽ

090 paleistų nuo darbo dar kad 19 gruodžio busianti iš t erų, kurios buvo andai at- permainų Rusijoj.
vos atėjo specialis traukinis parlėkti.
TEMDĖ
SAULĘ.
nešta i padanges didžioji važiavusios Amerikon su
bininkų.
Varšuvon su auksiniais dai
birža
(Stock Exchange) ir vaikais, bet buvo
l „.. deportuoKeistas
dalykas,
kad
ka

Argentinoje, Andes kal
ktais, deimantais ir kito SUDEGĖ 16 KARVIŲ IR
tplinkui
busiąs
nušluotas
vitos
atgal,
Konstantinopolyj
4 ARKLIAI.
nuose, atsivėrė keli vulkanai syklos sakosi neturinčios
kiais brangiais akmenimis,
PELNAGROBIAI TEISME
kaipo atlyginimas Lenkijai Netoli Augustos, Maine ir pradėjo šauti Į padanges užsakymų kaip tik dabarti -as Wali streetas. Tas taip buvo visos turkų išgėdintos
tos skolos, kurią Rygos su valstijoj, ant Johnsono far- didžiausiais stulpais durnų niu laiku? kuomet visi per mgąsdino Wall streeto fi- ir paskui nužudytos. Dadar Federalis teismas New
tartyje bolševikai jai priža mos šio panedėlio naktį kilo ir dulkių. Durnų debesiai kasi angli. Kažin, ar nebus nansistus, kad visos stam- da apie 80 arm. moterų yra Yorke nubaudė 7 korporaci
dėjo. Tie daiktai buvo sudė gaisras. Sudegė visos trio- aptraukė visą šąli ir vieto tai tik sugalvotas "triksas,” besnės piniginės Įstaigos bu- Amerikos uostuose laikoma jas ir 9 jų viršininkus po
ti i 100 skrynių ir apskaito bos. Tvartuose buvo 16 kar- mis užtemdė saulę. Pelenai kad nugąsdinti angliakasius vo apstatytos sargyba. Te- deportavimui, ir gali būt, •53,000 už sudarymą trusto
mi i 50,000,00u,000 lenkiškų vių ir 4 arkliai- tie irgi žuvo, bįra net ant Buenos Aires ir paskui numušti jiems mo* šiauš 19 gruodžio praėjo, ir kad jų laukia tas pats liki- ir pakėlimą kainų ant staty
bos medžiagos.
nieko panašaus nebuvo.
mas.
kestį?
miesto.
Ugnis kilo iš garažo.
markių.

Susirinko Visuotinas
Sovietų Kongresas.

Lietuvos valdžia skolinga
Suv. Valstijoms $5,479,790.
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KELEIVIS

APŽVALGA

tai. kad jie priklauso priešių- tų galvos pradėjo atvės*
'judėjimas, 1
pilietystės Darbo dienos
goms valdžiai partijoms. Jeigu taip ir komunizmas pradėjo Chicagoje kru- l jaunuosius prie"
p
kuri valdžia suareštuoja komu iš jų garuoti, šiandien jau
•
•
-v —.
jiir icvįeitu
eisiu, pi
asiuc- •
.
>
tėvišku ua.1
pareigų,
prasidėnistus už priklausymą komu- nėra juose to ūpo, koks buvo vinos nauses. jo. beveik visi raštai buvo , {statymo pro
nis
istu partijai, kaip tuomet gar, pora metų atgal. Praeis da
(siųsti motinoms. Bet visai
jektas.
šiai šaukia 'Laisvė* apie tos porą metų, ir komunisti Policija šaudo streikierius kitaip dalykai stovi šian-j
valdžios blogumą! O kada Ru niam judėjimui reikės jau
ir mindžioja arkliais.
riien. šiandieninės knygos'
sijos valdžia kankina socialis pastatyt kryžius.
parašytos
dėl motinu ir tė-'I Kiekvieną Įstatymo pro
Stockjardų (skerdyklų)
tus už jų Įsitikinimus, tai ji iš
vų.
Viena
iš
naujausių kny- J jektą Seimas skaito tris karstreikas vakarų miestuose
juokia ir apšmeižia juos.
gu pavadinta
"Tėvas ir io• ;tus.
i
b
• iA. apie
•’ i kuri
C • L-čia
pasidarė labai triukšmin L;i••
Projektas,
NOBELIO DOVANA
"Drabstydama purvais poli
vaikas.
len
išdėsto
toki
L
1U
-J-i
+
* 
gas, ypač didelių riaušių
.w.
ii. .
‘ifcalhn
iintvii kalbu,■ yra -Įteiktas
antra
SOCIALISTUI.
tinius Rusijos kalinius. "Lais
doriškos
ypatybės
lavinimą,!-...
aną sąvaitę buvo Chicagoje.
skaitymui ir šiomis die
vė* neras užuojautos protau
Pereitą sąvaitę atėjo iš Seredos vakarą išeinant kuri tik tėvas gali duoti sū jam
nomis
bus skaitomas. Pir
jančių darbininkų tarpe. Ji su Stockhohno žinių, kad Šve streiklaužiams
iš darbo, nui. Žinoma, motinos dalis muoju gi skaitymu jis esąs
teiks džiaugsmo tiktai atžaga dijos socialistų vadui Bran- streikieriai pastojo jiems negali būti praleista, bet
reiviams. kuriems visuomet tingui likos paskirta dovana kelią ir prasidėjo muštynės. yra tokių teisybių, kurias priimtas dar pernai vasarą.
yra malonu, kada kas nors už jo pasidarbavimą taikos Tuojaus atpyškėjo raita po tik vyras vyrui gali pasaky Visą laiką gulėjo komisijoje.
Dabar susipažinkime su jo
šmeižia socialistus.”
palaikymui pasaulyje.
licija ir pradėjo trempti ti. kaip tai tėvas sunui, ir jei

nė padarė iš Lietuvos žvalgybiniai-politinę respubliką, kur
iš kiekvienos Įstaigos muša senybinis-' c-arų gadynės raugas,
tegu jie nesistebi dabar, kad
anoj pusėj darbininkai ir vals
tiečiai kaip tik dabar mokės
Įvertinti tuos Seimo viešpataujančių partijų žygius. Ir jeigu
darbo demokratija Vilniaus
Į
srity bus visgi patraukta aiškini poniškos Želigovskio valdžios pusėn, tai tame bus neBranting yra Švedijos mimaža nuopelno ir musų vyriau LIETUVOS LAIKRAŠČIAI nisterių kabineto pirminin
sybės ir musų ’krikščioniško- NEGALI VISKĄ RAŠYTI. kas.
jo’ Seimo.”

į
VILNIAUS SEIMAS.
Želigovskio sudaryta val
džia Vilnijoj dabar ruošia |
rinkimus į Vilniaus Steigia
mąjį Seimą, kuris turės pa
sakyti. kui- Vilni ja nori pri
klausyti, prie Lietuvos, ar
prie Lenkijos. Rašydamas
apie tai, "Socialdemokra j
tas" sako:

"Lenkų valdžia yra pasirj - ;
svarbesniais punktais.
žūsi taip sudaryti tą Vilnijos i
streikiernis arkliais, šaudy gu iki šloliai tėvai permažai 8. vai. darbo dieną projek
Seimą, kad jis iš vienos pusės
dama i juos tuo pačiu laiku suprato, tai todėl, jog pas tas nustato tik pramonės ir
atrodytų žmonių valios reiškė
iš revolverių ir skaldydama tangos nedėtos jam priro prekybos įmonėse. Kiek va
jas, iš kitos pusės neabejoja i
dyti to viso svarbumą.
galvas buožėmis.
mai pasisakytų Lenkijos nau
Kad krikščioniškoj Lietu
landų reikės dirbti savaitėj,
"Mes visuomet ant tęvo projekte
šitoj
batalijoj
9
žmonės
Lietuvos socialdemokra voj nėra spaudos laisvės, tai NORI UžDARYT ATEI
dai. Išrinkusi tokį Seimą jos
nėra pasakyta, bet
buvo pašauti, ir visi strei žiūrėjome perdaug kaipo kadangi sekmadienis yra
valdžia jau laimėtų dalį klausi tai stoja už tai, kad Vilniaus jau parodo persekiojimas
VIAM AMERIKĄ.
kieriai, kuriuos reikėjo vež ant paprasto aprūpintojo, duodamas poilsiui, tai savai
mo. Ir Lenkijos agentai dirba klausimas butų rišamas ne laikraščių. Pavyzdžiui. “Lie
Kongresmanas
Johnson
ti
i ligonbučius. O kiek buvo ant žmogaus, kurio užsiė me aišku, kad savaitė turės
su Lenkijos valdžia, ar ko tuvos Balsas" šiomis dieno
išsi j uosę.
padarė
Įnešimą
uždaryti
sužeista lengviau, kurie ga mimas nepavelino trukdy 48 darbo valandas. Bet kito
”Kad Želigovskis nebadytų kia ten "tautų liga,” bet tie- mis tapo uždarytas, o "So
Ententei akių, lenkų valdžia jį isiog su pačiais Vilniaus sri cialdemokratas" tankiai at ateiviams Amerikon duris lėjo pareiti namo, tai nie mo, bet ta nuomonė jau se šaiyse, kur darbo dienos
atsiima ir jo vieton pastatė A. ties gyventojais. Prie jų eina su baltomis skiltimis— * ant 3 metų. Jei tas jo suma kas ir skaičiaus nežino. Sa nyksta. Vaikų auklėjimas ilgumo norma yra tokia pat,
Meištavičių. Panevėžio apskr. Lietuvos valdžia turėtų pri straipsniai išbraukti cenzū nymas pereitų, tai per trejis koma, kad keli policmanai reikalauja motinos ir tėvo šeštadieniais darbininkai pa
metus negalėtų atvykti A- irgi buvo sužeisti, o vienas prižiūrėjimo, ir kūdikis, leidžiami anksčiau — pirtin
stambų dvarininką ir banki eiti ir su jais susitarti. Jei ros.
ninką. Bet visa Želigovskio su jie panorėtų prie Lietuvos
Klerikalai sako, kad val merikon nei vienas darbi juodveidis streiklaužys bu mergaitė arba vaikas, kuris nueiti, malkoms sekmadie
vęs Įmestas kanalan ir pri- negali nešti savo bėdas tė niui pasirūpinti ir tt. Ang
daryta tvarka, visas valdžios I dėtis, tai užtikrinti jiems džia kitaip elgtis negalinti, ninkas iš kitos šalies.
Inuštas
akmenimis nusken vui, ir apie jas gauti vyro luose, pavyzdžiui, tą dieną
Johnsono bilius leidžia
aparatas ir lenkų kariumenė • kuoplačiausią laisvę rūpin nes opozicijos laikraščiai
pasilieka kaip buvę. Tai vai-». tis savo namu*■ reikalais. Bet oerdaug ant jos užsipuola ir parsitraukti čionai tiktai dęs. Policija ilgai jieškojo patarimus, praleidžia tą, ko dirba tik 4 vai. Taigi Įstaty
niekas ant svieto negali pri me ir turėtų būti pasakyta,
džiai užmaunama tik nauja ke kad vilniečiai savo pusėn tankiai prirašą nebūtų daly pačias ir vaikus tiems žmo Jo lavono, bet nerado.
Ant rytojaus, ketverge statyti.
purė iš vietinio milo. Vadinasi, Ii patraukus, tai jiems reikėtų kų, kad daugiau sukursčius nėms, kurie yra seniaųs jau
kad Įvedama 8 vai. darbo
atvažiavę
ir
išsi
Amerikon
rytą, kilo da didesnis mušis. "Butų geras daiktas jeigu diena ir 44 vai. darbo sąvaiparodyti, jog Lietuvoje yra hnones. Todėl tokias netei
pasaulis gali nurimti.
Streikieriai ir jų pritarėjai 'Tėvo Savaitė’ butų visuo tė. Projekte čia pat yra iš
"Kol daromas tas viešasai. daugiau laisvės ir geresnė singas ir kurstančias žinias ėmę pilietiškas popieras.
ėmė bombarduoti akme tina visose mokyklose, nes dėstyta eilė punktų, kuomet
maskaradas dėl svieto akiu.
‘ I tvarka, negu Lenkijoj. O ar eenzura braukianti.
nimis traukini, kuris vežė tas arčiau suves tėvus su leidžiama dirbti ilgiau kaip
užpakaly varomas "tikrasai” 'gali Lietuvos "krikščionys”
Jei ištiesų taip butų, tai
F. L. I. S. 8 vai. Tokio ilgesnio darbo,
darbas. Lenkų kariumenė ne tatai parodyt?
Lietuvos cenzūrą galima bu Atsišaukimas j Progresyvių darban streiklaužius. Tuo- savo sunais.”
jaus suskambėjo traukinio
Taigi, jei Vilniaus žmonės tų da ir pateisinti. Bet yra
tik neišgabenta iš Vilnijos,>, bet
vadinamo neužduotiniu dar
Draugijų Sanryšius.
langai ir apie 50 streiklau
dar sustiprinta Silezijos ssuki- atsimes nuo Lietuvos, tai faktas, kad Lietuvos laik
bu. reikalauja jo aplinkybės.
žių buvo sužeista stiklais, “Keleivio” Lenktynes Tik neužduotinio darbo il
lėlių bandomis. Padarytas po "nuopelnas" bus "krikščio raščiai negali ir teisybės pa-;
Waterburio Progresyvių čia vėl atpyškėjo 200 policgromas Lietuvių Įstaigom Vil niškos" Lietuvos valdžios.
sakyti, štai. "Naujienų” ko-; Draugijų
gumas projekte neaprėžtas,
pailginamos.
savo su manų ir nieko nelaukdami
niuje. Įsakyta išsikraustyti iš
respondentas, žemės Kur-j sirinkime, Sanryšis
o
aprėžti — daugiausia
laikytame 25 d. pradėjo šaudyt į streikuo
Vilniaus Kaunijon visiems lie j BELGIJOS V \LDžIA SU mis, rašydamas apie Hv-‘
valandom — būtinai
lapkričio, nutarė atsišaukti jančius darbininkus, kurių "Keleivio” vedėjai nutarė dviem
tuviams. kurie nėra ten gyve SIDARĖ Iš ATŽAGAREI manso projektą, sako:
reikėtų.
punktu,
i visus Progresyvių Draugi buvo keli tūkstančiai. Į pailginti Lenktynių laiką iki kuriuose Viename
nę ilgesnį laiką. Po kaimus
kalbama
apie
neVIŲ.
"Lietuvos
visuomenė di jų Sanryšius su klausimu:
skerdyklų
distriktą
tapo
su

sausio
pabaigos,
nes
to
pra

siaučia lenkų žandarai ir Įta
užduotinius
darbus,
yra
pa
Pulkininkas Teunys po 2 džiumoje priešinga Hymanso ar nebūt galima visiems to traukta 1,500 policmanų, šė daug draugų, kurie tose sakyta, kad tokie darbai lei
riamus jiems žmones arba vie
projekto priėmimui, šitas aiš
toje "sutvarko,” ar gabena savaičių pastangų sudarė kiai matyt iš {vairių susirinki kiems Sanryšiams susivie- kurie dieną ir naktį daboja lenktynėse dalyvauja. Jie džiami tose Įmonėse, kurios
nyt i vieną bendrą Sąjun mėsos trusto dirbtuves ir sako, kad dabar yra pato- dirba krašto gynimo reika
nauja Belgijos kabinetą. į
Lukiškio kalėjiman.
mų rezoliucijų, štai nesenai, ga?
kuri
neįeina
nei
vienas
so

gina streiklaužius, kuomet giausis laikas laikraščiui už
"Tenka ne vieniem lietu
Čia turėtų būti pridė
kada grįžusi iš Ženevos Lietu
Musų supratimu, susivie- jie eina darban arba iš dar rašinėti, todėl nori, kad lams.
viam. Pastaruoju laiku Želi cialistas. Visi ministeriai vos delegacija darė praneši
ta,
kad
dirbti leidžiama tik
jidms butų duota progos karo metu.
govskio valdžia Įnirtusi puolė surinkti iš klerikalu ir kito mus Kauno Rotužės salėj, su nyjus Progresyviems San bo.
Pikietai renkasi prie dirb daugiau naujų skaitytoji; Kaip sakiau, 8 vai. darbo
gudų mokyklas, gudų laikraš- kių atžagareivių. Nors par- sirinkusi gausi minia pareika ryšiams i vieną Sąjungą bu
liamente
socialistų
yra
tre

tų
galima
daug
gero
nuveik

tuvių
labai anksti. Dvide 'prikalbint, ir, žinoma, gauti diena nustatoma tik pramo
čiu.s ir koperatyvus. Žydam
lavo po pranešimų, kad pp. ti dėl progresvvės lietuvių i
čia
dalis
ir
jie
yra
stipriausi
šimts mėsos kompanijų pa daugiau knygų dovanų.
aiškiai pasakyta: jei nedalyNaruševičius. Sidzikauskas ir
nės ir prekybos Įmonėse,
Taigi Lenktynės tęsis da įvesti tokią pat normą že
vausit Seimo rinkimuose. mes, iš visu partijų, tečiaus kleri Milcsz atidengtų debatus. Ma visuomenės Amerikoje ir davė teismui prašymą, kad
nesam tikri, kad krikščionys ; kalai (katalikai), konserva- tydama. kokios rūšies bus tie Lietuvoje. Ypač daug galė šleistu injunctioną, drau per visą gruodį ir sausį. Su mės ūkiuose, matyt, drąsu
paremti Lietuvos džiantį unijai pikietuoti jų 31 sausio jos užsidarys ir
nepadarys jum pogromo. Dar rivai ir kiti reakcininkai su debatai, valdžia įvedė Į salę tumėm
mo pristigta. Čia normos
sidėję
krūvon
savo
skai

progresyvę visuomenę ko lirbtuves.
tuomet bus dalijamos dova nustatomos atskiriem mėne
nežinia, kuomet bus Seimo iin- i
miliciją
ir
nuramino
susirin

Tai taip dalykai stovi nos.
Rimai, o jau politinio gyveni čium socialistus viršija ir kusius (žinoma, apie tai Lietu voje su Lietuvos pardavisiam, būtent: sausio 7 v., va
Kas nori gauti dovanai sario 8 v., kovo 9 v., balan
mo sąlygos taip sudarytos, j nori laikyt valdžią savo ran -vos laikraščiai rašyti negalė kais. Sanryšiams susijun Chicagoje. gus, galbūt tuomet pavyktų St. Paul mieste kova da gerų knygų, gali da ir dabar
kad apie liuosą agitaciją ir į kose.
jo)
Tečiaus
manoma,
kad
‘
sušaukti
ir pažangiosios A- aštresnė. Teismas tenai už prie Lenktynių prisidėti, džio 10 v., gegužės 11 v., bir
liuosus rinkimus negali būt nei Į
naujas
kabinetas
ilgai
negy

:’ menkos lietuvių
lietuviu visuome- draudė darbininkams pikie čia nieko daugiau nereikia, želio 11 v., liepos 11 v., rugp.
kalbos.
Vadinasi.
Lietuvos
laik

11 v., rugsėjo 9 v., spalių 8 v.,
tuoti, bet streikieriai to už kaip tik prikalbint "Kelei lapkričio
"Vilnijoje platus visuome- vuos.
raščiai negalėjo pranešti pa- nes suvažiavimą.
7 v., gruodžio 6 v.,
nės sluogsniai nerimsta. Jie
auliui net įvykusio fakto, i Dar viena
_ nauda yra per- draudimo nepaisė. Todėl viui" naują skaitytoją, ir ir vidutiniškai mėnesinė
__ Sanryšių pašaukta kariumenė, kad prisiuntus redakcijai jo pre
LATRO DVASIA.
supranta, kad panašiose sąl
kad susirinkę žmonės pakėlė ma
. JS tokio
.
Tuomet butų vykinus teismo injunctio- numeratą, paaiškinti, jog darbo diena per metus išei
gose išrinktas Seimas bus ne
Sulyg Naujo Testamento, ■alėj smarkų protestą prieš
geriau ,sukontroliuo- ?ą. 500 ginkluotų kareivių nori dalyvauti lenktynėse. na 9 vai. Galėtų gi būti nu
kas kita, kaip politinis lenku uomet Kristus mirė prie Hymanso projektą.
!Įgalima
.
” i na- saugoja kapitalistų dirbtu Nuo kiekvieno naujo skaity statyta metų dalimis, bū
šitas faktas parodo, kari, tj pasalpmių draugijų
valdžios ir imperialistų san kryžiaus prikaltas, tai lattent •’ žiemą 6 v., pavasari 8
tojo "Keleivio” redakcija v., vasarą 10 vai., rudenį 8 v.,
delis. Bet jie taip pat numano, * rai iš jo tyčiojosi.
Lietuvoje netik spaudos Jai-Įrius,
..... . gyvenančius
’ ...................po pas- ves ir patroliuoja gatves.
Muštynių buvo Omahos duos 50 centųbknygu dova iš kur vidutiniškai — 8. vai.
kad ir švindeliai turi pasiseki i Lygiai tokia latro dvasia svės nėra, bet jis taip'pat portais ir imančius iš draupiešte
ir Kansas Citvje.
vai- gysaę pašalpą bereikalinmo, kai jie naudingi pasaulio dabar matyt lietuvių komu- >arodo, kad
nų. Kas daugiau skaitytojų Valandų išskirstymas, žino
1 ‘ Lietuvos
‘
gai.
Vėlesnės žinios sako, kad prikalbins, tas daugiau gaus ma,
galiūnam, kai gauna jų para į nistuose. Pasileidęs jų laik- tžia gina Hymanso projek
gali būti keičiamas, kad
mos.
l raštpalaikis Brooklyne Įdė tą. Nes jei ji jo nėgintų, jei Meldžiame Progresyvių vienas darbininkas, George knygą.
tik
butų
išlaikyta reikalau
"Dalyvauti Vilniaus Seimo jo anądien karikatūrą, kuri ii butų tam priešinga, tai ši Draugijų Sanryšius ŠĮ klau Pilė, kuris buvo seredos
Tame ir yra visos Lenk jamoji vidutiniškoji norma.
rinkimuose, ar ne? Tas skau i parodo, kaip bolševikų val- tokius dalykus, kaip žmonių simą apsvarstyt ir savo nuo- iaušėse Chicagoje policma- tynės.
Tos projekto nustatytos
Taigi, jei turit pažįstamą normos tėra privalomos tik
dus klausimas atsistojo prieš idžia Rusijoj kankina social motestai, ji turėtų neslėpti ™ones išreikšti per spaudą, 10 peršautas, jau mirė.
draugą, kuris neskaito jokio ūkiam, turintiem ne mažiau
Vilnijos gyventojus ir su visu demokratus ir socialrevoliu- iiuo pasaulio akių, bet kuo' Waterburio Progr. Dr-jų
griežtumu reikalauja atsaky •cionierius, kurie nupiešti su Mačiausia juos skelbti.
laikraščio, nueikit pas jį ir kaip 25 dešimt. Kiek valan-'
Sanryšio Komisija:
mo. Organizuotos tautinės gru • bomba rankoje.
patarkit, kad ateinantiems du turi dirbti darbininkai
A.
Šeštakauskas,
pės daugumoje jau pasisakė,—
metams jis užsirašytų "Ke mažesniuose ūkiuose, pro
Džingų laikraščiai visuo- KOMUNISTŲ ORGANAS
P. Dapšis,
leivį." Jei jūsų draugas skai jektui šiuo tarpu nerupi, —
jos nemato galimybės eit i rin jmet piešia komunistus su
MIRŠTA.
K. Asevičia.
”GaIų gale ir tėvų vertė to kokį laikraštį, tai pasaky
kimus. Bet yra skaitlingi vi i bombomis, ir komunistai
Rusų komunistų organas
jis žiurėjo kad butų ap
pripažinta,” sako American kit jam, kad "Keleivis" yra čia
suomenės sluogsniai, kurie tė i prieš tai baisiai protestuoja, ’lskra” (kibirkštis) Ameri
saugota jau paties ūkio rei
bedairosi, tebesvyruoja ir ti a j Jie sako, kad tai yra biaurus koje jau paliausiąs ėjęs, nes 50 MYLIŲ TILTŲ PASTA Sočiai Hygiene Association daug geresnis ir pigesnis, kalai.
narys.
nes visiems metams kainuo
nemoka pasirinkti kelio. S’i šmeižimas jų partijos. Bet leturis pakankamai skaity TYTA SU VALDŽIOS
"Kuomet
’
Vaikų
Gerovės
ja
tik 82. Arba patarkite Tarnam ir tarnaitėm pro
Lenkija, ar prieš Lenkiją? Sa savo oponentams niekinti tojų. Apie tai praneša "Lais
PAGELBA.
'ąvaitė' nesenai buvo laiky jam, kad jis užrašytų "Ke jekte skiriama 10 v. ir tai ne
Lietuva, ar prieš Lietuvą ?”
tie bepročiai ir patįs varto vė.” Ji išspausdino to Iaiki.•

II\

"Socialdemokratas”
čia
kaltina krikščionių valdo
mąjį Lietuvos Seimą, kad
jis da nei karto nesugebėjo
pasakyti kokiais pamatais
jis siūlo Vilniaus gyvento
jams susijungti su kauniške
Lietuva, kokios naudos vil
niečiai turėtų pasilikę prie
Lietuvos. Tuo tarpu Lenki
jos Seimas nuolatos varąs
agitaciją ir žadąs Vilniaus
gyventojams butų ir nebūtų
daiktų, jei jie prisidės prie
Lenkijos.
Toliaus musų draugų lai
kraštis priduria:
"Vilniaus srities gyventojai
ne tik klausys pareiškimų, bet
ir žiūrės, kokia tvarka pas mus
čia susikūrė. Jei musų "krikš
čioniškoji” valdžia ir visuome-

ja tą priemonę.
Tai yra šlykščiausis ciniz
mas, kokį gali parodyt tik
žemiausia nupuolęs latras.
"Naujienos” teisingai pa
stebi, jog——
” ’Laisvės’ redaktoriai turė
tu jau, rodos, žinoti, kad so
cialdemokratai menševikai nie
kuomet nepritarė terorui ir
niekuomet .jo nevartojo. Net ir
socialrevoliucionieriai yra faktinai atsižadėję savo senosios
pažvalgos i atskirų valdžios at
stovų žudymą, kurios jie laikė
si carizmo gadynėje.
"Kam-gi tad taip nedorai
juos šmeižti?
"Biau.ru yra juos šmeižti
ypatingai dabar, kuomet tūks
tančiai jų kankinasi ir miršta
Rusijos kalėjimuose vien už

: aščio atsisveikinimą su šiuo
pasauliu, kame sakoma:
"Jeigu penki tūkstančiai
.skaitytojų tos skaitlingos
nariais draugijos ir būriai,
kurių reikalam ’lskra’ tar
navo, pasitiko musų atsi
šaukimą remti laikraštį pa
prastu šaltumu ir neatkrei
pė atydos, tai lai atsitinka
tas, kas turi atsitikti. Mus
šiurpas apima pamislijus
apie tai. kad proletarinės
’lskros’ dienos suskaity
tos..."
Mums rodos, kad tas pats
likimas laukia ir lietuvių
komunistų organą. Komu
nizmas buvo niekas dau
giau, kaip tik valandos ūpas,
laikinas politinis Šurnas.
Kaip tik įkaitusios komunis-

Suvirš $8,525,000 federaiė valdžia praleido per agri
kultūros departamento vie
šų kelių biurą tiltų statymui
ant federalių kelių ir vieš
kelių 35 valstijose per ketu
ris metus ir keturis mėne
sius, baigiant lapkričio 1 d.
Jeigu Imt statyta galas su
galu, tie tiltai apimtų 474
mylias. Jų pastatymas išvi
so departamentui lėšavo
$20,235,200.13. Valdžia už
mokėjo apie 42 proc. visų
lėšų. Daugiausia tiltų pas
tatyta šiose valstijose:
Georgia už $2,950,474.59
New Jėrsey 5.108.402.75
North Dak. 1,306,384.59
2.280.769.76
Oklahoma
So. Carolina 1,404,278.25
809,967.20
Texas

ta Meksikos mieste, viena leivį" savo giminėms į Lie be baimės, kad ponios nebesisamdys sau tarnaičių.
Kena buvo paskirta tėvams. tuvą — 83 metams.
Jie specialiai buvo prašyti Nuo kiekvieno skaitytojo Apie 8 v. baisu ir pamanyti.
lankyti parodą ir apsipažin- gausit pusės dolerio vertės Jau dabar kai kurios Kauno
ti su dabartiniais vaikų ati knygų. Kas prikalbins 10 ponios, suuodusios, kad tar
dėjimo budais.
skaitytojų, tam Redakcija naičių darbo laikas mano
ma aprėžti, kelia revoliuciją.
’THinoiso universitetas ir nusiųs už 85.00 knygų.
gi turėjo ’tėvų sąvaitę,’ kuo Knygas kiekvienas galės Projekte yra kalbama ir
met mokinių tėvai buvo sve ]>asirinkti pats iš "Keleivio” apie poilsį, šventomis dienočiais ir patys matė, ką įų Kataliogo, kuris lenkty mis visi darbininkai turi bū
sūnus ir dukterys mokyklo nėms pasibaigus bus pa ti paleisti nuo darbo. Kurios
je, organizacijose ir mikli- skelbtas "Keleivyje.”
Taigi sukruskit, draugai! dienos bus šventos, pasakys
nimo laukuose veikia.
"Suprantame, jog didelė iki sausio pabaigos yra da atskiras Įstatymas. Be to
<arbė priguli motinoms, bet pasantro mėnesio. Galima kiekvienam darbininkui turi
įaujas sumanymas duoti tė da daug nuveikti. Tik ne būti duota per metus 12 die
leiskit_____
vakarų
veltui,,____
bet ei- nų atostogų.
vams specialę progą supras-____
, ____
ti vaikų interesus yra pri- ■ kit
per
stubas
ir
užrašinėkit
Tokie yra svarbesnieji
_______
____ , jog tėvas
___ . L?rKeleivį.
” Iš to bus triguba
pažinimas„fakto,
“
yra būtinai reikalingas fak, nauda: paremsite "Keleivį,” projekto punktai ir jų ydos.
torius tinkamo vaikų auklė- paskleisite nemaža apšvie- ‘ Socialdemokratų frakcija
jimo.___________________ tos, ir įgysite sau knygų dy- stengsis pataisyti.
”Kuomet lytiško mokslo kai!
("S.-d.”)
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Kas nieko neveikia
To niekas Bepeikia

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
H

t

©

Km skaito ir rass
Tas duonos neprašo

la\\ rence, mass.
nei „Keleivi
CHICĄGO, 1LL.
ko, tai P. Volunge vičia pas
nei jo korės- čių. štai kad ir ant manęs
NEM’ARK. N. J.
ku budu. Kas Įmetė Į skry
pondentai.
bėlę
Lietuvos
paskolos
bokolino
$2,000
ir
kapinės
ta

jus bandote purvų saują
Kunigas prirėmė pas altorių ną, tą išgyrė, o kas nieko Debatai temoje: Ar reika po nupirktos gražioj vietoj, Atsakymas ”Dar-ko” ko
Ant
galo
"Tėvynainis
”
samesti, bet tie purvai grįžta
lingas Lietuvoje bolševiz
respondentui.
ko,
kad
pietus
buvo
ne
kle

jums patiems. Negana to. aš
sale West View Park ir čekų
4 d. gruodžio, 8 vai. ry hedavė, tą apšaukė bolševi
mas?
šv. Juozapo kapinių. Už de Nors nenorėčiau užimti bonijoj, bet svetainėj. Tai turiu šimtus liudininkų, kad
te, Neivarko lietuviai pava ku ir kitaip išniekino. Vie
pijonai susirinko bažnyčion I nas iš kairiųjų pasakė: "Aš 6 d. gruodžio Meldažic vynis akrus žemės užmokė vietos tokiam doram ir tei kodėl nepasakot. kokioj jus tarėtės apie pavartosi
pamatyti naują savo klebo nenoriu remti Lietuvos ku svetainėje atsibuvo debatai, ta SS,000. Jau padarytas ke singam laikrašty, kaip "Ke svetainėj ? Gal bažnytinėj ma spėkos ir nutarėt mane
ną, kuris turėjo laikyt pir nigų su davatkomis.” Kun. kuriuos rengė Moksleivių lias, gražus bromas ir ak leivis,” atsakymui i tilpu svetainėj, kur žiurkių iš primušti ar užmušti. Bet ar
mas mišias ir palaimint sa- Garmus, nežinodamas ką Į Susivienijimo 2 kp. ir A. L. meninis kryžius vertės 250 sius škaplerninkų organe raustos grindys, o kampe jus manote, kad mano krau
"Dar-ke” šmeižtus, bet ka stovi krūva pelenų ir bleki- jas ar gyvastis pakels jūsų
”o aveles. Na, ir pamatė. to darbininko pareiškimą D. L. D. 19 kuopa. Debatų dolerių.
tema:
Ar
reikalingas
Lietu

Kun. Z. išėjo mišias laikyt atsakyt, garsiai sušuko:
Kapinių atidarymas bus dangi minėto lapo kores nis pečius? Ir pietus, girdi, nusmukusi komunizmą? Vi
voje
bolševizmas?
"čia
yra
vienas
bolševikas,
girtutėlis. Einant iš zakris
nedėlioj, 1 d. sausio, 1922 m., pondentas, neva kritikuoda buvo Lavrence’o krautuv- sai ne!
Man
atėjus
i
svetainę
7
:30
tijos, i o kojos kabinosi vie kuliganas. Kapsuko pasekė
2 vai. po pietų. Norintieji at mas mano korespondenciją, ninkų. Taip, taip! Prisiuba- Grąžindamas jums visus
vai.
vakare,
žmonių
jau
bu

na už kitos, plaukai buvo su- jas, meskite ji lauk!” Ir ka
važiuoti ant kapinių atida šmeižia nekaltus žmones ir gavot šolderių ir susinešė tuos purvus, reikalauju jūsų
vo
pilna
svetainė.
Buvo
lau

iivėlę, tartum viesulos iš žin kaip butų buvę, jeigu ta
rymo, paimkite West View įstaigas, tai priverstas esu j juos žiurkių išrauston ru- atsakyti į šiuos du paklausi
| -in pietavot.
mu: (1) Kame yra mano
malti. Klapčiukams prilai sai išvoliotas darbininkas kiama vakaro vedimo pir Park karą mieste ant Penn. tarti keletą žodžių.
mininko,
bet
jo
nesulaukus,
Nors
"Tėvynainis
”
nori
kant, dar šiaip taip jis užsi pats nebūtų apleidęs svetar
šnipystė ir visas tos "šnipaįve. ir 7th st. ir išlipkite ant "Keleivio” No. 45 tilpo
buvo
išrinktas
pirmininkas
užginti,
kad
parodos
nebu

iogijos
” studijavimas, kad
rioglino prie altoriaus, bet ! nės.
mano
trumpas
ir
teisingas
Park avė., ten rasite ir ka
•
vo.
bet
pats
prisipažįsta,
nei
vienas
lietuvis nebuvo
jau mišių laikyt negalėjo. ‘ Ant galo tasai dolerių ga- .š publikos.
aprašymas
apie
atsilanky

vines. Kurie važiuotų auto
Pirmininkui
paaiškinus
tad
juos
policmanas
ko

areštuotas laike mano tar''Zieton kalbėti "Introibo ad inytojas užtiko vieną žyniesmobiliais, reikia važiuot mą Į Lawrence pono Čar
: Įtarė Dei,” jisai pradėjo ! iriųjų tautininkų, kuris irgi debatų tikslą, pirmiausia at Brighton Road keliu.
neckio su jo palydovais. Til mandavo ir sulaikė šv. K r.ystos? Tiesa, tiek "geras”
gerti vyną. Paskui atsisukęs ! atsisakė aukoti. Čia ir ve! sistojo kalbėti viešpats Bim Tą pačią dieną, 4 vai. po tas klerikalas, prisidengęs -imiero draugijos narį, kam buvau ir tebesu dėl Intemapradėjo i žmones kalbėt, tur Į tam jėzuitui pasidarė nervų ba. žmonės tikėjosi iš jo lu pietų bus prakalbos su pa- "Tėvynainio” slapyvardžiu, iig nešė lietuvišką vėliavą tional Papei’ Co.. kad pats
i ut norėjo pamokslą sakyt. ir kitų galų suirimas ir jis pų išgirsti prirodymus, ko narginimais L.M.D. svetai bando tą mano korespon pirma amerikoniškos. Tad susilaukiau "indžionkšino, ’
I et niekas jo kalbos nesu- į vėl paleido savo nešvarią dėl Lietuvoje reikalingas nėje, 142 Orr st., Soho. Kal denciją kritikuoti. Tik keis jeigu "parodos” nebuvo, tai ko nei vienas šerifas arba
1 rato. Ir štai kun. S., kaipo į kakarinę. Esą, "socialistaj, bolševizmas, bet vieton to iš bės žymiausi Pittsburgho ta, kad jis pyksta ne ant ko kam gatve tas vėliavas ne- ipolicistas nesulaukė. (2) Ar
tos bažnyčios pagelbininkas. tautininkai ir bolševikai vi girdo vien tik koliones. Be kalbėtojai, dainuos Birutės respondento, kuris tą ko -ėt?
jums ištikrujų rupi žmonių
1 ‘riėjęs prie kun. Z. net tris si tokie pat šunys ir kuliga- pročiai. juodašimčiai, išda •boras po vadovyste J. L. respondenciją parašė, bet Nei iš šio, nei iš to "Dar i gerovė ir streikuojančiu
vikai ir kitoki koliojimosi
1 artus prašė, kad jis apleis nai.”
Senulio, taipgi grieš vaikų ant "Kel.” redakcijos ir art kas” užsipuola ant tautiš- darbininku likimas, kąip jus
žodžiai
—
tai
buvo
Bimbos
tu altorių ir eitų gult, bet j Tai šitaip renkamos au
orkestrą. Kviečiami Pitts autiškos bažnyčios su kun. tos bažnyčios ir kun. šlei- apie tai šukaujat?
faktai.
Publika
stebėjosi
iš
tas nieko negelbėjo. Maty- kos katalikiškam "universiburgho lietuviai atsilankyti Reiniu. Turbut aš, parašy- lio. Girdi čionai nėra tavKcdel taip daroma?
< amas, kad su savo girtu ■ tetui.” Man rodosi, kam dar tokio debatoriaus.
j šį kapinių atidarymo pa lamas teisybę, užmyniau tiškos bažnyčios ir kun.
aš esu Rumfor1 lebonu nieko neles, kun. S. reiktų jiems "universiteto,“ ! Antras išėjo kalbėti A. A. dengimą kuoskaitlingiausia. klerikalams ant korno, kad Šleinis nemoka lotyniškai.” !,loKadangi
komunistams
tuo kaulu
į aėmė nuo altoriaus kny kad jie ir be to šlykščiausiu I lulys, kuris privedė gana •
jie taip trypia.
Aš nežinau, kuris iš jų l gerklėje, kurio jie negali
Juozas
Virbickas.
gas ir visas kitas tulšis ir budu moka koliotis ir šmei daug faktų apie bolševikų j
Žinodamas, kad teisybė geriau moka lotyniškai — praryti, todėl, jie mane ir
runešė zakristijon. Kun. Z., žti kitaip mahančius žmo nuveiktus darbus ir nurodi- į
klerikalams
yra karti, aš kun. Šleinis iš tautiškos baž šmeižia. Dabar man užėmus
RUMFORD, ME.
tėjo, kas atsitiktų. ' jei Lie- j
i žbaigęs savo pamokslą, at nes.
’
š
naujo
jiems
ją priminsiu nyčios ar kun. Vermauskas miesto darbą (policisto), jie
Visu lietuviu žiniai.
sisukęs i altorių užgiedojo Kunigo Garmaus pasiel zuvoje Įvyktų bolševikų ’
r kartu atsakysiu i "Dar iš romiškos. — tik tiek ži bando tuomi pasinaudoti ir
"Per onmia saecula saeculo- gimas parodė, kad neberei- tvarka.
nau, kad kun. Šleinis geriau mane apjuodinti. Nebandy
Kaip jau buvo laikraš ko” šmeižtus.
i um,” bet žiuri kad nėra mi- kalu Lietuvos progresyviai Trečias išėjo Dundulis, čiuose
pranešta, kad Rum- ”Dar-kas” rašo: ”'Kelei moka kunigauti, nes jis tu kit, komunistukai, iš manęs
š iaunų knygų ir kitu reika- žmonės skundžiasi, jog už kuris buvo pasirengęs aiš forde, Me.
tęsiasi didelis po- vis’ rugoja, kam kun. Ver- ri savo pusėj didelę didžiu daryti tą, kuomi aš nesu ir
1 ngų jam daiktu. Tuomet tenka pasipriešint kunigui, kinti bolševikų rojų, bet kal nieros darbininkų
streikas nauskas su vyčių pulku pa mą tikinčiųjų ir laikosi savo žinokit gerai, kad policisto
be jokių ceremonijų leidosi o tave apšauks bolševiku ii bėdamas jokiu budu negalė nuo 1 d. gegužės, 1921
sitiko stotyje atstovybę. Ne vietoj (bažnyčioj), o ne lak žvaigždė neatskyrė manęs
m.
i ’ jis nuo altoriaus i zakris busi areštuotas, kalėjimuo jo prieit prie tikslo. Jis tik
! Kunigas sakė, kad vi to palikęs altorių paskui nuo unijos ir nuo darbinin
tiją. Beeidamas nuo alto se kankinamas ir, ko gera, kartojo: "Čia rasim, pažiū Dabar Pildomasis Strei siliesa
lietuviai eitų ant stoties visokius diplomatus.
kų klesos, kuriai aš priklau
rėsim” ir tt. Ir taip nieko kierių Komitetas sykiu su
riaus sužaksėio ir pradėjo sušaudytas.
atstovo
pasitikti.
”
Kas
link
J.
Sekio
—
tai
sau.
Bet kuomet jus šukau
’eprirodęs, pasižiurėjo i lai Lietuvių Komitetu išleidžia
ežius luDti. Paskui ištaręs
man
gaila
jo,
bet
ir
gerai
jat
apie
darbininkų reika
"orrrait,” spruko i zakristi- Žingeidu butų patirti, krodi ir kuomet pamatė, savo Įgaliotinius rinkti au Šis pasakymas parodo, Km. Kad laike pono Čarnec lus, apie jų
būvio pagerini
kaip per tas prakalbas jau kad jau baigiasi jo kalbos kas tarpe Amerikos lietu kad kun. Vermauskas skai
i ą ir uždarė duris.
kio
prakalbų
pašunvuodemą,
tai
jus
tik
veidmainiautėsi
musų
"mandagusis
’
alkas, tai net susiriesdamas vių, gyvenančių Įvairiose to save Lawrence’o lietuvių
Parapijonai,
matydami
gavo
klerikalams,
tai
už
tai
įat.
Jums
nerupi
nei streikų
kun.
Taškunas,
girdėdamas
iiktatorium. Vietos lietu
pradėjo rėkti ant mokslei vietose.
tokias sorkes, pradėjo neri
klerikalai
jam
atsimoka
per
laimėjimas,
nei
darbininkų
išvadindamas juos įgalioti yra J. Kaulaičia viai juokiasi iš tokio "dikta
mauti: vieni juokėsi, kiti savo konfratro tokias kolio vių,
nes.
‘buožių vuodegomis” ir (Kawlaicze) ir J. Mockus. toriaus,” kuris turi vos apie "Dar-ką” (No. 134). Kaip būvio pagerinimas. Jums
pyko, o treti pasipiktinę bėViską Matęs. tam panašiai
Jie yra autorizuoti priimi vorą tuzinų parapijonų ir matosi, tai klerikalai tuoj rupi tik darbininkų tarpe
go laukan.
Ketvirtas kalbėjo B. F. nėti visas aukas dėl Rum- Iratais suraišiotą bažnytė- pareikalaus iš J. Sekio išpa daryti suirutes ir prie bač
Tuojaus apie tai buvo
žinties atlikimo. J. Sekvs kutės kelti revoliuciją.
duota žinia vyskupui. Ne-j
PROVIDENCE, R. I. ' Kubilis. kuris daug rimčiau fordo streikierių. Meldžia ¥
pirmiau
buvo progresyvis
Toliaus klerikalų "Tėvy■iž Dunduli nurodinėjo, kiek me aukoti ir juos priimti.
štai kaip komunistams
i rukus į kleboniją pribuvo
vaikinas,
tik nežinia kodėl
Nešvarus kunigas.
lainis” rašo: "Nei Į stoti,
bolševikai per savo viešpa Komitetas :
rupi streikai.
vyskupo sekretorius ir rado
pastaruoju laiku jis su savo
nei
iš
stoties
nebuvo
ruošia

l un Z. lovoj begulinti girtą. Šiomis dienomis iš kur tai tavimo laiką nuveikė, ka ge
International
Paper Co.
F. Šimėnas, pirm.
draugu T. Strazdu pradėjo
ma
paroda
ir
jos
nebuvo."
ro
ir
ką
blogo
jie
padarė.
Kuomet vyskupo sekreto atsibaladojo i Providence
ir Continental Paper Bags
J. Kaulaičia, sekr.
šlietis prie klerikalų.
Matomai
"Tėvynainis”
Co.
darbininkai streikuoja
rius užklausė, kas su juo da koks ten kunigas, kuriam Čia turiu pasakyti, kad
K. Jerešunas, iždin.
Iš po D. S. Pastogės.
jau aštuntas mėnuo. Strei
rosi, tai kun. Z. atkirto: vietinis dūšių ganytojas pa dalis publikos laike debatų
nemoka skaitlį, ar "Dar
kuojančių tarpe yra nema
"Ne tavo biznis.”
rengė prakalbas. Pirmu neprisilaikė tvarkos. Kuo P. S. Aukas siųskit sekre kąs” tyčia nori primesti
RUMFORD. ME.
žas skaičius ir lietuvių. Lie
Ką dabar vyskupas darys kartu man teko išgirsti toki met kalbėtojas pradeda Įro toriaus vardu J. Kaulaičia, "Keleiviui” tą, kas visai ne
Atsakymas Rumfordo
tuviai darbininkai turi susi
su tuo nauju musu kunige- i nešvarų kunigą kalbant. dinėti bolševikų nepasiseki- P. O. Box 327. Rumford. Me. buvo rašyta. "Keleivis” ne
Čekius ir money orderius iš sakė, kad jus nuo stoties
tvėrė atskirą nuo kitų strei
komunistams.
Tu — nežinia.
Kurstė jis ir piudė vienus ?nus, tai pasigirsta švilpi pirkit
ant vardo iždininko naršavot su paroda, tik sa
kierių komitetą, kuriame
Tai ve kokių yra doros I lietuvius prieš kitus. Lais nąs, baubimas ir tam pana
K.
Jerešunas.
228 Pine st., kė, kąd buvo paskelbta vie Nors nemalonu yra užim yra gana artimų komunis
riokvtoiu. O dar yra žiopliu i viems žmonėms jis grąsino giai.
į . ; linėj anglų spaudoj, jog eis ti laikraštyje brangią vietą tams draugiu Bet komunis
Dar turiu pasakyti, kad Rumford. Me.
darbininku, kurie jiems tiki skorimu.
ir eiti j polemikas su tokiais
Benediktas Česnulevičius. Man rodos, ar šis kunigas nei vienos, nei antros pusės
visos lietuvių draugijos su lesperatais, hysterikais, kai tai nerėmė to komiteto ir
DENVER, COLO.
?aroda pasitikt atstovo. Tad Rumfordo komunistai, bet nei vieno cento ligšiol jam
nebus tik koks nors lenkų dabatoriai neprisilaikė te
mos.
Vistik
iš
tų
debatų
kam
jus tokią melagingą ži esu priverstas tai daryti nedavė (čia nekalbu apie
agentas.
Jeigu
jam
pasiseks
NORVv’OOD, MASS.
Skerdyklų darbininkų
žmonės
suprato,
kad
jeigu
nią
padavėt
Į ”Lawrence Te- Netiek aš noriu apginti sa- pavienius žmones). Tiesa,
streikas.
Lietuvos kunigo grubijo- supiudyti lietuvius tarpe sa bolševikiškoj Rusijoj butų i
egram,” o paskui pykstat zo garbę, kiek parodyti vi komunistai darė Rumforde
vęs, tai iš to bus didelė nau
niškumas.
da lenkams, kurie tyko už taip gera, kaip bolševikai Nuo 1 d. giudžio sustrei .nt "Keleivio”? O kad 2 vai. suomenei tas visas šlykščias ablavą ant dolerių. Jie ėjo
10 d. gruodžio oobažnvti- grobti Lietuvą.
pasakoja, tai žmonės tenai kavo skerdyklų darbininkai, io pietų ėjote nuo kleboni melagystes, tuos purvus ir per stubas, kreipėsi Į jų
rėj svetainei kalbėio ką til<
skaičiuje
1,000 žmonių. jos i Armory Hali su "paro- visus tuos užmetinėjimus, kontroliuojamas draugijas
Skaitytojas.
badu nemirtų.
pribuvęs iš Lietuvos kuni
Streikas kilo iš priežasties la,” tai tas tiesa, bet tokią kuriuos reikia pakęsti tiems ir iškaulijo iš darbininkų ki
Buvęs.
gas Garmus. Jisai atvyko Į
numušimo darbininkams al ■usu "parodą” aš parašiau žmonėms ir laikraščiams, šenių bei iš draugijų iždų
RUMFORD, ME.
šią šalį rinkti pinigų klerigų.
Kompanija nori sulau svetimženkliuose. Matomai, kurie nepučia i komunistų net 434 dol. ir 10c. Bet tuos
PITTSBURGH, PA.
kališkam "universitetui.” j šimtas dolerių komunistams
žyti uniją, o darbininkai ne klerikalų "Tėvynainis” ne
pinigus komunistai rinko ne
Iš pradžių tasai jagamas- "Laisvės” Nr. 291 vietos Lietuviai įsigijo kapines. nori pasiduoti. Katra pusė šino, ką svetimženkliai reiš dūdą.
Štai "Laisvės” No. 268 jie Rumfordo streikieriams, o
Pittsburgho lietuviai galų laimės* kol kas nežinia. kia.
tis pasigyrė papasakosiąs
pila visą kibirą purvų ant Rusijos bolševikams.
komunistai, išgindami savo rale Įsigijo nuosavas kapi Kompanija apstatė skerdy
daug svarbių dalykų iš Lie barškalą
kalbėtoją, sako: nes, kurios jiems jau senai klas aniuolais-sargais su Dar toliaus tasai lapas manęs ir primeta man dar Ar bereikia didesnio pasi
tuvos gyvenimo. Bet tai bu "Tie ’patriotėliai,
:ako: ” 'Keleivis’ pyksta ant ten koki "šnipalogijos” mok tyčiojimo iš darbininkų rei
’ vietoj buvo reikalingos.
vo tiktai publikos apvyli duoti klausimus, norėjo-sagrabnyčiomis rankose ir tie kun. Vermausko už skubias slą.
Kad nudavus darbinin kalų? Kuomet streikierių
mas, nes, apart savęs giriČia
daugiausia
lietuvius
gina
kompanijos
reikalus.
:ą
dieną
bažnyčioj
apeigas.
”
draugais, komunistukai šeimynos badauja, kenčia
rio ir niekinimo laisvų žmc- ivo spėkas išbandyti, kiek laidojo lenkų kapinėse. Kar Darbininkai gi sėdi namie Ir ištikrujų, kam gi Ver- kų
streikierių: "Ar jus šalti, kuomet tų streikierių
i ių, nieko svarbaus nepasa- galės veikti Į Lietuvą parva ią lietuviams su lenkais su- be jokio užsiėmimo ir lau nauskui reikėjo taip sku klausia
neturit geresnio žmogaus darbininkų ateitis neužtik1 ė. Esą, jeigu dabar Lietu žiavę.”
sipykus, lietuviai buvo lai kia kada sušvilps triuba ir bintis. Juk jeigu p. Čarnec tam darbui?”
vintą, komunistai prieš tą
voje yra kas bloga, tai tiktai Argi ”patriotėliai” norėjo dojami airių kapinėse. Da pašauks juos i darbą.
kis nėra kunigų klapčiukas, Mat, aš esu streikuojan- viską užsimerkia ir renka
todėl, kad mes neturime mo spėkas išbandyti? Juk Mr. bar ir vėl buvo laidojami Darbininkai su didesnė > žmonių atstovas, tai žmoaukas Rusijai.
kytų vyru ir Į valdininkus J. Daubaras nuo steičiaus lenkų kapinėse. Neturint mis šeimynomis tuojaus pa iės turėtų jį ir pasitikti, o č’ų lietuvių skyriaus sekre Negana, kad jie neremia
patenka visokio plauko be atbėgo prie durų ir norėjo savo kapinių lietuvių kūnai matys badą ir vargą. Jokio ne kunigas pametęs altorių torium, o pagal komunistų streikierių, bet dar leidžia
dieviai. Todėl, esą, katali* sumušti ir išmesti laukan P. tapo išmėtyti po visokias kito užsiėmimo čia gauti ne prie jo bėgti. Ir dar pyksta supratimo remti streikie- apie streiką neteisingas pa
rius yra baisus prasižengi skalas, puldo streikierių
kams reikalinga Įsisteigti Gedminą, už tai kad neisten- kapines.
galima. Dirbtuvių čia yra ant "Keleivio,” kam Čarnec mas.
gė
atsakyt
i
"patriotėlių
”
"universitetas,” kad išmu
Matydama tai Lietuvių mažai ir tose darbas eina kis kunigų klapčiuku vadi „Laisvės” No. 291 ir vėl dvasią, štai kad ir tas "gar
klausimus.
šus iš pozicijų bedievius.
Mokslo Draugija sumanė silpnai Gelžkelio dirbtuvė namas.
susis” komunistu prakalbivisas lietuvių se, kur seniau dirbdavo po Prie to visko ”Dar-kas” •yra teikiami man šnipų titu ninkas J. Daubaras savo
Aukų jisai kaulijo kaip Komunistėliai, naudoki sušaukti
prakalbose pasakė: "Jus iš
galėjo ir kaip mokėjo. La tės proga ir prirodvkit, kad draugijas, kaip bažnytines, 2 ir 3 tūkstančius žmonių, Jaduria: ” 'Keleivis’ visą lai.
Bet kame faktai?
ėjot i streiką ir pralaimėbiausia jis užsispyrė, kad "patriotėliai” nedavė klausi taip ir laisvas apkalbėjimui dabar paliko tik po 2 ar 3 šposą pasiima ant savęs pa
1 ublika jam aukotų Lietu mų ii* bandė spėka naudotis. Įsigijimo nuosavų kapinių. šimtus. Kapitalistai tyčia rašydamas žodį dievą maža- Komunistui žmogų ap jot! Streikas likosi sulaužy
melžti, iškolioti, pavadinti
vos paskolos bonus. Jisai Jeigu prirodysite, aš duosiu Lietuvių Mokslo Draugijos atleidžia darbininkus iš ja raide. Tas šposas reiškia, riucu-u,
R............ tas.” Tuo gi tarpu streikas
sakė: "Jus už tuos bonus be į 100 dol. Rusijos badaujan sumanymas Įvyko ir likosi darbo, kad tuo budu nuvar kad nei 'Keleivio' redakto-Į šnipu yra gana lengva. Bet tęsiasi ir streikieriai nema
14 metų nieko negausite, o j tiems žmonėms. Jeigu gi ne- suorganizuota Lietuvių Ka ginus juos ir apkapojus al rius, nei jo korespondentas: vien tik pasakymo neužten- no pasiduoti. Tu prakalbų
aš dėl universiteto pinigus j prirodysit, tad už viešą jūsų pinių Bendrovė, kuri išleido gas. kapitalistai norėjų su Į Dievą netiki.”
Į ka. Reikalingi faktai bei pri- pirmininkas P. Vaznis gerai
melavimą
aš
reikalausiu
nuo
serus
po
10
dol.
Šerus
dau

0
kun.
Vermauskas
i
die-i
rodymai, kuriais remianties žino apie tai, vienok tos
už juos iš valdžios greitai
griauti visas darbininkų or
jūsų
200
dol.
streikieriams.
atgausiu.” Ir atsirado keIe-<
giausia pirko draugijos ir ganizacijas ir Įvesti tikrą vą ar tiki, kad pametęs ai I tas yra daroma, šmeižti Daubaro melagystės neat
tas neišmanėlių, kurie Lie-! Na, vyrai, jeigu jus nesa- pavieniai draugijų nariai. darbininkų vergiją. Darbi toriu bėga pasitikt kunigų žmogų vien tik todėl, kad jis šaukė.
tuvos bonus sumetė i skrv- te melagiai, tad pasinaudo- Kitos draugijos dovanojo, ninkai privalo eiti išvien ir klapčiuko? Mes žinome, kad kitaip mano, negu jus, yra Tai šitaip komunistai re
kaip tai L.M.D. $1.000, A.P. sujungtomis spėkomis savo klerikalai tiki tik Į dolerini nedoras darbas ir, vėliaus ar mia streikus ir streikuojanbele tam kunigui. Aukas kitę proga!
J.
Kaulaičia
kųn.
Garmus
ir
L. A. 7 kuopa $200. Kada reikalus apginti,
dievą. Suprantama, tokio anksčiaus, tie drabstomieji' eius darbininkus,
rinko pats
1 liolyoke avė. kapinių nupirkimui dar tru*
Darbininkas.
klerikalų dievo negarbina purvai krinta ant jūsų paJ. Kaulaičia,
rinko, taip sakant, čigoniš
I
i

1

1

'K

kalne ir tenai prasidės Die- liūs lapą popieros, ir paL. Tolstojus.
Aleksandras.—Ar jis buvo Rusijos žmo
vo sūdąs. Visi katalikai bus klausė teismo, ar ta popiera
gus, ar koks atėjūnas?
pastatyti po dešinės Dievo sudraskyta, ar ne. KomisioJašnikas.—Kas jis buvo, jis niekad man
ir eis į dangaus karalystę, o nierius Nelson patvirtino,
' nepasakė. Jis tuomet tarnavo pas poną
socialistai ir bedieviai bus kad sudraskyta.
Motoliną už daržininką. Jis man kalbėjo,
paversti į ožius ir pastatyti „Visai ne’’’ atsakė Ans(Tąsa.)
.
kad viskas pasaulyje turi savo teisę. Vil
po kairės, kur kelias eina į bach, ir išskleidė visai svei
ką lapą popieros.
peklą.
kas nekaltas, kad jis paplauna avį, nes to
TREČIAS AKTAS.
—O i ką tu. tėve, manai Tuomet jis paprašė, kad
reikalauja jo gyvenimas.
Scena
VII.
jo
byla
butų
atidėta
iki
po
būti ^paverstas: i ožį, ar į
Aleksandras.—Sprendžiant iš jo kalbos,
Velykų, ir teismas atidėjo.
Dalykas dedasi Jašniko namuose, praslin
iną ?
,
Jis nebuvo kvailys. Jis matyt buvo skaitęs
kus 40 metų nuo pirmos veikmės. Uždajigai
—Tu. vaike, juokų iš ma■s nedaryk, ba čia baikų Amerikos Raudonojo Kry pasikėlus, Jašnikas skaito knygą stovėdams apie pamatini Įstatymą kovos už būvą. Ši
tas įstatymas sako, kad visi gyvi sutvėrimai
nėra.
Jašnikas
(padėdamas
knygą).
—
O
nelai

pasaulyje turi kovoti už savo būvį, ir kad
—Ar galvijai irgi eis ant
žiaus Nursės Lietuvoje.
mė
mano,
nelaimė!
(Užsiima
rankomis
akis.
j
tik tas jų išlieka, katras ima toj kovoj vir
to teismo?
—Galvijai, vaike, negali
Ką tik užsibaigė Ameri Paskui kalba ramiau, i -Jis vra vyskupas ir šų. Tai yra gamtos įstatymas ir todėl nega
eit, ba jie neturi dūšios.
kos Raudonojo Kryžiaus paties Kristaus įpėdinis. Jis man sakė, kad lima vilko kaltint, kad jis suėdė avį, nes jei
mirsiu
pirmo kurso lekcijos Dievas tą nuodėmę man dovanos ir kad aš avis išliktų gyva, tai vilkas turėtų išnykti.
—O ką tu žinai, tėve, kas
Kaune. Nursės užganėdin busiu šventas. Pustelninkas sakė visai ki- Žinoma, negalima tokį dalyką pasakyt tam
turi dusią, o kas ne?
tos
vietinių moterų užsiinte* taip. Katro gi galėtų būt tiesa? Man ro- siems kaimiečiams, nes jie apšauks tave vel
—Dusia, vaike, gali būt
’
-esa
vintu.
liktai žmogaus kūne, ba ji
dos, kad vyskupas negali klysti tikėjimo da nio apsėstu žmogumi, ir galės da užmušti.
Kursas susidėjo iš hygievra sutverta pagal Dievo
lykuose.
Jis man nurodė paties Dievo žo Jašnikas.—Tu įspėjai, sunau, nes ištikrunos, pirmos pagelbos, paga
paveikslą.
minimo paprastų naminių delius, kad kam kunigas nuodėmę atleis,
—Tėve, ar tu čia tik nesu- vaistų ir prižiūrėjimo ir pe- tam bus atleista ir danguje. Turtų išsižadėt jų taip ir atsitiko.
mttšei pats savęs? Tu tik ką ; nėiimo kūdikių.
nereikia, nes ir vyskupas turtus mėgsta, Aleksandras.—Įspėti tai nesunku, nes tai
sakei, kad tos dūšios, kurios Kūdikių padėjimo tipiš štai, jis man liepė pastatyt dailią kleboniją jau senai žinoma tiesa, kad tie, kurie nori
gvvena socialistuose ir be kas pavyzdis ir motinų tin
dieviuose, bus suvarytos į kamo prižiūrėjimo nežino kunigams ir įsteigti fondą, iš kurio per visą parodyt neprotaujančioms minioms tiesą ir
ožius, o dabar vėl tvirtini, jimas duotas sekančiame at- amžių jiems butų mokama gera alga. O pažinti gyvenimo paslaptis, visuomet nuo
pustelninkas sako: atiduok visus savo tur tų minių nukenčia.
kad žmogaus dusia negali į ^įtikime Kaune.
būt keturkojo kūne, nes ji Vieną dieną motina atsi- tus kitiems be jokios priežasties, o sau ne Jašnikas.—Dabar jau ir aš matau, kad
sutverta sulyg Dievo pa ! nešė savo keturių mėnesių pasilik nieko. Jam lengva tai pasakyti, nes
tas žmogus sakė tiesą: silpnesnis turi žūti,
reikšta.
kūdiki į Amerikos Raudo- jis nieko neturi. (Atsisėda.) Hm, ir kaipgi kad stipresnis galėtų gyventi. O, Aleksan
—Palauk, vaike, man "■oio Kryžiaus kliniką. Kū aš galėčiau tatai padaryti? Kaip aš galė
ypkė užgeso. AŠ užsiruky- dikis buvo apvyniotas nuo čiau dabar išdalyti ubagams savo ramus drai, mielas sunau! dabar, ir tik dabar aš
matau, kad aš visai be reikalo krimtausi
v’u ir pamislysiu, kaip tas galvos iki kojų į šmotą rau
ant
Ne
vos
Prospekto?
Arba
kaip
aš
galė

,per 40 metų dėl tų žodžių, kurie man pasi
gali būt.
dono kartūno, ant to dar ki
čiau
atiduoti
jiems
savo
bankinius
veksetas šmotas, ir ant to dar ki
girdo ant užmuštųjų kapo. Dabar jau ir
žtai, vaike, kad tu ne
—Sustok, Maike, aš noriu
j bus? Kad šituos dalykus paaukauti pavar- man pačiam aišku, kad tie žodžiai buvo įsi
tas,
ir
tas
viskas
aprišta
Kunigas. Tu gali ir dešimts
.u tavim biskį pasišnekėt.
Magiko “Stokos” į šniuru taip drūčiai, jog ko- : geliams, aš turėčiau juos išparduoti, o pas vaizdinti.
—Gerai, tėve, ką gi tu no paršų suvalgyt, bet man
iukės ir rankutės visai ne kui išdalyti pinigus. Bet argi galima tai
nuo to sveikiau nebus.
rėjai man pasakyt?
(Jašnikas užsidega cigarą. Jam nema
judinamos. Kūdikis buvo padaryti, kad niekas apie tai nežinotų, kaip
teisme.
—Tu, vaike, vis nori man —Ar tai tau rodos, tėve,
nanašus j vatos pundelį. pustelninkas apie tai sakė? Jei aš ir suras tant Aleksandras įdeda nuodų į bonką ir at
Įkalbėt, kad nėra Dievo ir kad kunigo pilvas9 kitoks,
sargiai atbulas išeina.)
Kuomet nursė nuėmė sku
nebus sudnos dienos. Taigi negu mano ar tavo '
čiau
būdą
išdalyti
tuo
s
pinigus
taip,
kad
S. Ansbach, vokietys ma durus, rado jog galvelės,
aš noriu, kad tu man išviro- —Gana, Maike. as neno- gikas. buvo pašauktas pe netukų
spauda nesužinotų, tai visgi aš negalėčiau Jašnikas.—Žinai ką, Aleksandre... (Apsi
žytum. kaip tai gali būt. kad riu apie tai kalbėti, ba tu reitą savaite prieš Suvieny ttrinta. ir rankučių oda pra- to paslėpti nuo savo šeimynos. Mano vai- dairęs.) Jo nėra?... (Atsisėda.) A, kaip daaš turiu jau 80 metų am jau pradedi bedieviškai, A ' tų Valstijų komisionierių Kūdikis užkrėstas odos li
bar smagu, kaip linksma! O kaip aš save
žiaus.. o mano tėvas turėjo noriu grįžti prie savo pir Nelsoną Bostone paaiškinti, ga. Pirmiausia, nursė api- i kai. pati užprotestuotų prieš tai... Ne, tai kankinau be reikalo. Tik dabar aš pama
jau 140 metų kaip aš Ame mutinio klausimo: ar bus kodėl jisai gadina šios šalies prausė kūdikį ir mosčia ? > ‘negalimas dalykas. (Girdėt kaip varpas mu- čiau, kad nėra Dievo, nėra dvasių ir nėra
rikon važiavau, ir turėjo da sudna diena, ar ne? Tu. vai i valdžios pinigus. Į teismą ‘epė, notam aprengė Ameri Iša dvyliktą valandą. Jašnikas sudreba.)
ke. nesijuok iš to. Aš žinau, buvo atnešta du pusbliudžiu kos Raudonojo Kryžiaus Dvylikta!... Oi, kas su manim darosi: galva nei blogo nei gero, o yra tik beprasmis gy
gerą pomėtį...
—Ar tik nemeluoji, tėve? kad tu netiki i tai: bet jei sidabrinių pusdoleriu, ir drapanomis. Motinai duota sukasi, kojos linksta... (Prieina prie lango.) venimas, kur vienas kitą smaugia ir galų
Ž monės taip ilgai negyvena. tu toks mandras. tai aš no ; kiekvienas pinigas buvo iš geru patarimų.
Jaučiu, kad ateina paskutinė valanda. Ro- gale visi eina į kapus. Lygiai taip, kaip
kad tu man išklumočy- vienos pusės taip išgręžtas,
—Jes. klaike, mano tėvas riu.
Nursė aplankė tos moti , dos, tik vakar naktį užmušiau tą pirklį... A, Aleksandras sako: kova už būvį! Dievas
lum
vieną
daiktą.
Kaip
aš
gyveno, ba buvo geras kata tau sakiau, mano tėvas. Die- kad likęs tik plonutėlis lan nos namus net šešis sykius. i mėnulis išlindo iš už debesų. Jis išrodo ly- man padėjo iškovoti... „Dievas padėjo!” —
likas, niekad nesimaudė ir
aplinkui ir vienas šo Pirmą ir aįitrą sykį rado i giai taip, kaip 40 metų atgal, tą baisią naktį. cha-cha-cha! Koks tai kvailas paprotis!
jam dangų, išgyve kelis
niekad nėjo pas daktarus: vnoe duok
nas.
Teismas
paklausė jo, kūdiki tokiame pat padėji
Tai ne Dievas, bet aš pats iškovojau. Ir kas
180 metų...
užtai jis ir gyveno taip ilgai.
i kokiu tikslu jis tatai daro. me, kuomet motina atnešė Tuomet jis buvo liudininkas to.s baisios tra tik iškovoję, tegul visuomet naudojasi savo
Jei kada apsirgdavo, tai iš- —Pirma sakei, tėve. 140.
pirmą syki į kliniką. Bet ga-,gedijos, ir gal už valandos bus liudininkas laimikiu. Kaip geriau gyvenimui prisi
Magikas
atsakė,
kad
teis

sigerdavo lašų nuo kampa —Orait, vaike, tegul bus imas neturėtų tikėti tam, ką ■u gale motina išsimokino •■ mano bausmės... Ne, vėl debesis jį uždengė.
ro ir nusiųsdavo kunigui ir tiek. Ir aš atsimenu, vai I jis mato, nes tikėjimas vi inkamai prižiūrėt i ir kudi-‘1 O, koks baisus debesis užeina. O, vargas žiūri, tai ištikruių taip ir yra: kas stipres
|
nis, tam geriau gyventi. Ir dėlto žmonės
ke. jis vis -sakydavo, kad
parša.
suomet žmogų apgauna. Tai kis pasveiko. Tas tik vienas man, vargas, kam aš tuomet klausiau to Bo- yra taip pavydus, kad visi nori laimės. Štai
prieš
sudną
dieną
atsiras
—Kunigui paršą ?
š daugelio panašiu atsitiki risovičiaus! Kam aš papildžiau tą piktada
ant svieto visokių mandry- įsakydamas, magikas paėmė mų.
—Jessa!
F. L. I. S. rystę! Tai vis dėl pinigų! (Girdisi vėjo ir mano Aleksandras: sykį jis man sako,
biu: busiąs toks geležinis ant delno du išgręžtu pusdo- ■
—O kam tai?
kumščią. ir
užimąs ir tolimas griaustinis. Per langą kad jam neužtenka tų 20,000 rublių, ką yra
ečius', ką su ugnimi važinė heriu, suspaudė
—Lietuvoj tokia mada.
busią tokių vežimų, ką i i m kiauše teismo, kiek joj Kuo didesnis vagis, tuo Į matyt žaibai.) Perkūnija užeina. Aš žinau, padėti į banką ant jo vardo, nes, sako, neat
—Bet tas neturi nieko beta:arklių
važiuosią: busią ir i rankoje vra pusdoleriu ? Į
dabar mane nutrenks... Kas dabar daryt... neša jam gana procentų. Jis norėjo kad aš
bendra su tavo tėvo sveika- tokių žmonių,
Teismas
atsake,
kad
du.
'
mažesnė
bausmė
ka galėsią pa
Reikia apsvaiginti protą, kad nejausčiau pridėčiau da 10,000. Aš atsisakiau jo reika
13.
Magikas
atlenkė
pirštus,
ir
į
oran ir skraidyt kai ant jo delno buvo tik vienas j
lavimą patenkint ir dabar aš jaučiu, kad
—Jes. vaike, tas turi daug kilti
Tūlas Antanas Telenskis pabaigos. (Pripila iš butelio degtinės, pri- Aleksandras laukia mano mirties, kad jam
Kaip
tie
daiktai
paukščiai,
bendra. Jei nori pasveikti ir ant žemės pasirodysią, tai pinigas. Tos išgręžtos pusės i 14
_ gruodžio
__ _
Philadelphijoj i neša prie burnos, bet po valiai ranką nulei tektų visi mano turtai. Cha, cha, cha!...
ilgai gyventi, tai turi duot L.,
buvo nuteistas
nuteistas <1111
ant xv
10 inettĮ
metu džia ir degtinė išsilieja ant žemės.) Ne, ne
Gili ta jau ženklas, kad svie taip dailiai jo pirštuose užsi-ij euvu
kunigui apieros.
darė,
kad
išėjo
lyg
ir
dėžu

;
kalėjiman
užtai,
kad
perdirgersiu ! Reikia blaivu protu stoti prieš Die Kovok, Aleksandre, jei nori savo tikslą pa
to pabaiga nebetoli, sakyda
—Tas man primena seno vo mano tėvas. Ir jis sakė. tė. Tuomet magikas moste i bo dvidolerinę į 10 dolerių ir vo teismą. (Žaibuoja ir griauja.) O, Dieve siekti ! Aš kovojau, aš užmušiau du žmogų,
vės laikus. tėve, kuomet ■ kad anie tai buvo kalbama lėjo ranka, ir ant jo delno Išleido kaipo dešimtinę.
visagalis, jei siunti man mirtį, tai trenk į kad įgijus turtų. Dviejų žmonių mirtis bu
stabmeldžiai aukaudavo sa jau 300 metų atgal. Na. o vėl pasirodė du pusdoleriu.
Tuo tarpu A. Frank W.
(Smarkiai trenkia. Jašnikas vo reikalinga, kad aš galėčiau geriau gy
vo kunigams gyvulius, o ku Į tada nebuvo dą nei inžinų. Teismas pripažino, kad Hooven ir Andrew Detwei-Lmane .greičiau.
., TA , , . .
.
„ ZTT- ..
venti. Bet keno mirtis gali būt reikalinga
nigą i degindavo juos dievų ' nei marmabilų, nei jėriple* lai labai miklus „triksas.”
ler,
kurie
statant karės lai-' žegnojasi.) Dabar tai jau užmuš. (Užsiima
garbei, Bet kiek aš žinau iš inų. Taigi, jei tu, Maike, toks Tuojaus po teismo rūmą f1 vyną ant Hog Island nusuko akis, paskui pradeda klajot.) Ana, pirklys mano Aleksandrui? (čia Jašnikas užsimąsraštų, Lietuvoje šitas pa kytras, tai aš noriu, kad tu i aplėkė žinia, kad teismo sa-j valdžiai $10,000.00, tame pat voliojasi kraujuose... kraujas bėga iš burnos to ir visas sudreba.) Keno mirtis? Ogi ma
protys senai jau išnykęs, (man išvirožytum. iš kur ta-i •ė’: rodomos nepaprastos
_ _ ____ iteisme
buvo nuteisti tiktai ir perskeltos galvos... Ei, Fetis Borisovič, no! Taip, aš jam stoviu ant kelio. Nors jis
i
Tai ką gi kunigąas tenai da- jda žmonės galėjo žinoti, kad j „štu.kos,
” iir_ bematant salė imetams kalėji- greičiau eik šen, padėk man tą žmogų pri gali gauti daug pinigų ir dabar, bet visgi
ro, kaip žmogus atneša jam .tokie daiktai galės ant sviei man.
prisirinko pilna žmonių.
baigt. (Perkūnas trenkia.) Kraujas!... ran jam butų daug geriau, jei aš numirčiau ir
paršą?
to būti?
jam paliktų viskas. Ir aš manau, kad jis
i Iš to išeina, kad truputį
—Durnas klausimas, vai —Išaiškinti tas nesunku, Padrąsintas publikos žin j vogt neužsimoka. ATenas kos kruvinos! Borisovičiau, nuplauk man gali mane prašalinti iš šio svieto. Žinoma,
rankas. (Pradeda labai drebėti ir sudrim
ke! Argi tu nežinai, ką rei .ėve. Senovės žmonės netū geidumu. Ansbach pradėjo
jis gal nenorės tepti savo rankų mano krau
skurdžius
andai
gavo
šešis
ir
daugiau
„štukų
”
rodyt.
kia su paršu daryt ? Ogi iš- tėjo, kad tokie dalykai gale-j
ba. Įeina tarnas.)
ju, bet ant to yra nuodų. Aš atsimenu, kaip
kept ir suvalgyt! Ypač prie ų kada nors būti, todėl iri Jisai paėmė kaladę kortų, mėnesius kalėjimo užtai,
Tarnas
(nusigandęs).
—
Ponas
guli!
(Pa

pavožė
ją
po
kepure,
ir
kor

jis man kalbėjo apie senoviškus nuodus, ku
snapso šalta paršiena tinka: .akydavo, kad kuomet jie j
kad pavogė kepalėlį duonos
tos
dingo
;
tuomet
jis
ėmė
stato
ir
pasodina
kėdėn.)
rie užmuša žmogų greitai ir nepalieka jokių
-.Aš tą suprantu, tėve.! oasirodys, tai bus svieto pa-i
alkaniems savo vaikams;
lai ai gerai: bet kokia nau , baiga. Bet šiandien žmonės kaltint užtai publiką. „Ger tuo tarpu vienas politikie Jašnikas (atsipeikėjęs).—Duok vandens. penkių. Na, o jei jis turi tų nuodų, kas gali
da iš |o žmogui, jei kunigas tau .laksto oru ir važinėjasi biamieji. katras iš jūsų pa- rius, kuris pavogė kelis mijam uždrausti neduot man jų? Aš manau,
vogėt mano kortas?” jis
jo paršą suvalgo?
be arklių, o tečiaus svieto pradėjo klausinėti. Kada lionus visuomenės pinigų, Tarnas (atnešęs vandens).—Kas ponui kad jis taip ir padarys. Aš atsimenu, kaip
—žmogui, vaike, sveika nabaigos nesimato. Tas h’ publika pradėjo juoktis, ji tapo išrinktas didelio miesto pasidarė?
jis kartą man išmetinėjo, kad aš neprižiūriu
Garodo, tėve, jog tamsių sai perėjo per salę ir išranta užtai pasitaiso.
Jašnikas.
—
Nieko...
Atidaryk
langą...
ši

pramonės kaip reikia, ir kad tuos reikalus
■ majoru, kad galėtų da dau—Kaip tu sakai, tėve: žmonių pasakos apie "sueina k’ojo tas kortas iš publikos j
taip.
Dabar
išeik.
(Tarnas
išeina.
Jašni

galima butų vesti daug pelningiau... Taip,
igiau pavogti.
kunigas valgo paršiena, o dieną" yra niekuo nepama kišenių.
kas
klaupia
ir
pradeda
melstis.
Ateina
puodukas
arbatos gali mane prašalinti! At
I .... . 1
""
—
tuotos ir nieko nereiškia.
žmogui i sveikatą eina?
Aleksandras.)
Botam
jis
liepė
savo
skry

likti tai nesunku. Galima tarnus papirkti.
—Ta* tu, Maike. sakai, .
—Jes, Maike!
i DAR APIE PASIKĖSINI
bėlei
pašokti,
ir
šita
tuo
Aleksandras.—O ką tas reiškia, tėve? Pavyzdžiui, duok mano lekajui 1,000 rublių,
—Na. gerai, tėve, tai kaip kad sudnos dienos nebus? ' jaus pradėjo judėti.
i MĄ ANT GALVANAUSKO
—
Aš
negaliu
įsivaizdinti.
;•
tu dabar apsirgsi, tai tuoj
-. _ Mestoji Jau prie Dievo meldiesi?... Cha! cha! cha!... tai jis kažin ką nunuodys. Su virėju tas
"Matai tamsta,” kreipėsi |1 —
Washingtonas.
užsakyk man iš kooperaci tėve, kaip ji galėtų būti.
pats. (Susimąstęs vaikščioja po kambarį.
i komisionie- j. Lietuvos delegato prie .Jašnikas (atsikėlęs pažiūri Į laikrodi).—
!
jos paršą. Kai aš jį iškepęs —Ogi taip, vaike: Dievas irnonelninkas
"tamsta negali tikėti j Tautų Sąjungos ministerio Jau praėjo. (Į Aleksandrą.) Ar ta.i tu čia, Paima nuo stalelio stiklą vandens, bet pa
1
suvalgysiu, tai pamatysim, užleis ant žemės lietų, kuris rių,
matęs kokį krislą, padeda atgal.) Ne, ne
Įlįs ugnimi ir siera per kelio-';savo akimis,_ nes tikėjimas!
- j -i Galvanausko
—.a
miegamąjį sunau?
ar tu pasveiksi, ar ne.
gersiu.
Kas gali žinoti, kas čia yra. Gal
-" rodosi i kambarj bomba prigulėjo
' am^4tai
—Kaip aš apsirgsiu, taI'pka dienų ir sunaikins visą ‘apgauna. Tcr*''
Aleksandras.
—
Taip,
tai
aš.
Bet
kas
tė

būt tyčia pastatyta, štai, ant stiklo dugno
T, , . čvonfuc
,
, ,T li taip tik dėlto, n.«u
....
tu. vaike, gausi špygą, ak' svietą. PoclziiJ
I askui šventas HTv.
Aly- jj^^ j.acĮ taįp vra, 0 įuo tar_ prie didesnes rųsies grana- vui pasidarė, kad taip susimaišęs t
kažin kas baltuoja. Ne, neprigausit mane paršą.
ilfl1
tu. Jos snrn<nrnns
sprogimas huvn
buvo tiok
tiek
kolas
užtriubys
ant
skarp
a
taio
visai
nėra.
Štai,
pa
—Kodėl, tėve? Jei tas pa
, ; stiprus, kad aplinkiniuose Jašn'kas.—Aš galvojau apie vieną vyrą, nęs! Aš bile ką negersiu. Gersiu ir valgybaiso sveikatą kitiems, tai daus savo rago, ir iš kapų'vyzdžiui ’’
Ičurį aš pažinojau 40 metų atgal—jis kalbė- siu tiktai tą, ką mano pati gers ir valgys,
Ir tai sakydamas
prisikels visi numirėliai. Jie, ir
saKvuamas magikas
magiKas,Į amuose išbyrėjo 76 langai. davo lygiai taip kaip tu.
kodėl tu nenorii pabandyt
.
Į
(Toliaus bus).
—
L. I. B.
susirinks į Juozapato pa- r.udraskė į smulkius šmote-1
ant savęs?
-r
1 •

i

j j

i

t
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KELEIVIS
ii kitur. Kuri mylėtų t
BIEDNO ŽMOGAUS
PARSIDUODA PI LKLIMIS
yra tinkami darbui. Darbi- siems bus išsiuntinėtos do- paaijieškoti
draugiškų gyvenimų, malonėkite atsi
Biznis labai gerai isdi btas. Gera
DAKTARAS
1 ninkai dirba vilnonių ir vanos — po 50 centų vertės šaukti ir prisiųsti savo paveikslų.
maga lietuviui. Yra 5 nauji Stalai.
J.
C.
, Tuksiančiai pasveiksta. — Paprasta Priežastis pardavimo tame, kad savi
'• marškonių audeklų dirbtu- knygų nuo kiekvieno skaity- P. O. Bo.x 221,
Kenosha, Wis.
Namų Gyduolė Išganymas Biedniems. ninkas serga ir žada važiuoti į krajų.
vėse, kuriose darbas pasku- tojaus.
Vienas iš didžiausių išradimų medi ■ Ateikit pasižiūrėti arba rašykit (52)
Pajieškau apsivedimui merginos einoj yra Garsų Bulgariško Kraujo
Anton Micuh
FRANCIJA DERASI SU tiniu laiku eina gerai, vie- " ......
arba našlės, ne senesnės kaip 40 me Arbata. Turtingi syvai, paimti iš šak 5811 YVoodland av., Philadelphia, Pa.
BOLŠEVIKAIS.
................. ” ‘ ‘ ’
į nok pribuvusiam iš kitur
tų, aš esu 40 metų našlys. Vaikai di nų, žievių, lapų, žiedų, uogų ir žolių,
Pajieškojimai
deli, turiu farmą, gyvenu gerai, ku vartojami viena ar du kartu savaitė REIKALAUJAM VYRŲ IR MOTE
!
darbo
gauti
negalima.
ri mylėtų gerą ir ramų gyvenimą, je yra didelė pagelba kiekvienai mo RŲ ko ž na m mieste dėl išgarsinimu
Jei tikėti Berlino žiniomis,
Tarpe
Įvairių
tautų
šiame
malonėkit atsišaukti. Su pirmu laišku teriškei, kuri nori turėt svarią išžiū \Velton Produktų. Darbas lengvas ir
Pajieškau
pusbrolio
Juozapo
Stotai Francužijos diplomatai
prisiųskit
ir savo- fotografiją, ant pa ra.
gio,
paeina
iš
Načionių
kaimo,
Salo

švarus. Galima padaryt nuo $4() >ki
nori atnaujinti sąjungą su ' miestelyje randasi ir lietu čių parapijos, Pasvalio apskr. Girdė reikalavimo aš sugrąžinsiu atgal.
Vaikai labai nori už £
Ji prašalina nuodų sistemą, kuri $100 į sąvaitę. Dirbt galima visą ar
vių
apie
10
šeimynų,
iš
ku

I
JosKurin
(52)
jau,
kad
yra
Pittsburgh,
Pa.
Pažįsta

yra priežastim vidurių užkietėjimo, ba dalį laiko. Rašykit greit dėl smul
Rusija, kokią jie buvo pada
laikyti savo dantis
Grasselli, N. J.
mi a- šiaip geros valios žmonės malo Box 5,
r.emalimo, juknų, inkstų, pilvo ir kesnių informacijų.
lių
beveik
kiekvienas
yra
rę prieš Vokietiją su caro
nėkite man apie jį pranešti, už ką
kraujo ligų.
švariai, kadangi jiem
WELTON COMPANY
prisigėręs religiško fanatiz busiu
labai dėkingas.
VISŲ ŽINIAI
valdžia.
Bulgariško Kraujo Arbata yra var 150 E. Main st.. Materbury, Cunn.
Pranas
Stogis
tinka COLGATE’S
milionų žmonių, kuri savo
Berlinas tikrina, kad šio mo. Ant nelaimės čionaiti- 1655 W. 33rd st.,
Chicago, III, ti Kas mylite turėti gerą darbų ir Lu tojama
gydančia
pajėga
prašalina
šaltį
ir
ap

LDLI).
CENTRO
VALDYBOS
patą
ant
savęs
"bosu,
”
tai
pasinauskonis.
mis dienomis Maskvon bu- niai lietuviai neturi lietuviš Pajieškau savo moters Jadvygos dokit šita proga. CEVERYKŲ DIRB saugoja nuo influenzos, plaučių užde
ADRESAI:
ko
dusių
ganytojo,
tai
airių
gimo
ir
kitų
pavojingų
ligų.
J. S. Prusalaitis, pirmininkas
t usi nusiųsta slapta ir tam
Raponaitienės, po tėvais 1^‘dekaies, TUVE su visomis mašinomis par
duodamą pigiai, nes savininkas ren
Bulgariško Kraujo Arbata yra ty
Bank St., \Vaterbury, G-nn.
ir
italijonų
piemenys
gano
Kauno
rėdybos,
Raseinių
apskričio,
tikra franeuzų misija. Fran- ir lietuviškas duseles. Laik Užvenčio parapijos, Zukilų kaimo. giasi važiuoti į Lietuvą. Kuris norite riausia žmogaus gyduolė. Ji yra eko J. 043
M. Buchinsky, sekretorius
tokį biznį, o ant mašinų nemo nomiška, nes lėsuoja visai mažai.
52 Glenwood avė.,
euzų derybos sif bolševikais raščių vietos lietuviai beveik Jau dešimts metų apie j;) nieko neži įsigyti
kate dirbti, tai pardavėjas jums "iš Klausk savo aptiekirunko šiandien ar
Binghamton, N Y.
nau.
Girdėjau,
gyvena
Mažojoj
Lie

priėjusios jau prie to, kad,
Klausdami informacijų ar ba užsisakyk laiškais. 1 didelis bakK. Liutkus, iždininkas
tuvoj. Širdingai meldžiu atsisaukt' mokins.
neskaito.
Ypač
jie
bijo
proGreat Neck L. L, N. Y.
bolševikai sutiko pripažinti j
arba žinančius apie jų pranešti, už norėdami ypatiškai pamatyt kreipki sas $1.25 arba 3 už $3.15 arba 6 už
tės šiuo adresu:
(52) $5.25. Adresas: H. H. Von Schlick,
I
gresyviškų
laikraščių.
Betgi
ką
bus
atlyginta.
ir senąsias caro skolas, i
S. UžDAVINlS
President, Marvel Products CompaJonas Raponaitis
ŽOLIŲ
DAKTARAS
reikia
tikėtis,
kad
kada
nors
Francuzai gi pasižada užtai šviesi saulelė apšvies ir ši 1632 So. Front st.. Philadelphia, Pa. 189 E. Merrimack st.. Lomeli. Mass. ny, 491 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa. Nauja Labai naudinga knygelė kiek i
pripažinti sonetų valdžią ir,
vienai lietuviškai šeimynai, kaip AAr Bijai Dievo?
Aš, Teodoras Navickas, pajieškau
kampeli, tuomet ne savo
r ierikoje taip ir Lietuvoje. Kai r. a 50c.
reikalausią, kad Vokietija į tamsų
brolio Ksavero Navieko, WaJei ne — tai skaityk
Gaunama pas:
(2)
miestelio, Panevėžio apsk..
atlygintų Rusijai už karės! vys sau lizdų visokie apuo daktų
C.
J.
G
LD.M
A.N
1.1 ET V \ IV L AIS V A M A N J Ų
Kauno redybos, pirmiau, girdėjau,
kai ir pelėdos.
P. O. Be-. 2. St. Bernard, Ohio.
nuostolius.
gyveno Pittsburgh, Pa. Meldžiu atsi
KALENDORIŲ
Italijonų dievo namuose šaukti arba jeigu kas apie jį žinot
Su
daug
bedieviškų raštų, su daug
praneškit, turiu svarbų reikalą
dangaus atstovas pakrikšti- man
KAPITALAS IR SURPLUSAS $270,000.00
bedievišku paveikslų ii su kun. Moc
BE
PINIGŲ.
iš
Lietuvos.
DAKTARAS IŠDAVĖ
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems
iio geležgalį (varpą). Per
Teodoras Navickas
iems, kas tiktai prisius 19 cenvi I įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių
PLĖŠIKUS.
ipmokėjinrii smr.tiau) lėšų, mes pri ir vertėtų ji platint tarp savo draugu
septynes dienas pirm krikš 1004 Bradytvine st., Pr.iladelph-a, Pa*
busime aštrią, barberišką 3 dol. vėr bei pažįstamų. Kaina už 1 egz. 75c.
ŠĮ panedėli pas viena dak to buvo renkami krikšto tė Pajieškau Tamošiaus Matuko, paeiės britvą. Pinigus užmokėsite tuo- Agentams bei šiaip draugams, imanna iš Doniliškių sodos, Krinčino par.,
net, kuomet priimsite britvą.
(!) tierns daugiau negu vieną egz., du<>tarą Nevvtone, netoli Bosto- vai tam gelžgaliui. Tie tėvai gyveno
Penevėžy. Apie 24 metai kaip
<\<n. už labai nupiginta Kainą: už 1
‘ LITHLANIAN BARBĖK SHOP
no, užėjo tris vyrai, kurių ■ buvo renkami iš pasiturin- išvaž’avo iš Lietuvos. Kas žino arba
>2.90,
102 Millbury st., M’orcester, Mass.
lai atsišaukia šiuo adresu:
du buvo peršauti per pečius. ' čių žmonių, nes krikšto tė- patsOna
$7.00, už 30 egz.
Srašitnėl Armonaiėiutė)
$13.00, už 50 egz.
Jie sakėsi susivaidiję prie !vas turi užmokėt kunigui 968 Columbus avė., Roxbury, Mass.
$25.90.
kortu ir pradėję šaudytis.! už pakrikštinimą gelžgalio
Pinigus siųskite sekamu antrašu:
Aš. Petras Vaškevičius, pajieškau
PATARMES
Bet daktaras nenorėjo tam nemažiau kaip 50 dol. Atsi Antano Vaškevičiaus. Girdėjau gyve
"KARDAS”
Waterbury, Conn. Jis pats lai atsitikėti, ir nusiuntė juos Į b? rado italijonas, kuris užme- na
1413
N.
Paulina
St..
Chicago, III.
MERGINOMS
šaukia arba kas apie jį žinot, meldiiu
gonbuti, o tuo tarpu urane- kėjo kunigui net 100 dol. ir man
pranešti.
APIE LYTIES
Peter Vaškevičius
šė apie tai policijai. Policija jis paliko.krikšto tėvu,
Mitcheil School. Billerica' Mass.
DALYKUS.
nuvyko Į ta ligonbuti ir su-j
' iešpaties Vergas,
Parašė
M. H. Sangerienė
Aš, Marijcr.a Bukšnaitė, po vyrui
ėmė i uos tenai. Tuojaus iš'
Ruškienė, paj‘eš!-au savo sesers Zosės
Knyga paruošta um tikrais
Framinghamo policijos atė-,1 Redakcijos Atsakymai.
.Šakienės, kuri pirmiau gyveno Bospaveikslais. Išleido F J. Strot ..n, Mass. Meldžiu atsišaukti arba
pienė, pridedama naudingų pa.
jo žinia, kad anksti ryta te- į
SENIAUSIA
žinančių pranešti. Paeina iš Kauno
tarinių ir moterims.
nai tris plėšikai buvo Įšilau-!
rėdybis, Šiaulių apskričio, Tryškių
Kurios
da
šitos
knygos
netu

Sviračių kaimo. Taipgi lai
rit. tuojaus užsisakykit. Ji kai:
žę Į aliejaus kompanijos ofi-1 Ažaičiui. — Tuos pinigus, parapijos,
Mykolas Norvelis, jo mote
nuoja $1.00. Pinigus galima at
są, bet pašauti pabėgo. Pasi kuriuos žmonės siuntė Į Ru atsišaukia
ris iš Lietuvos nori žinoti ar jis dar
siusti per money orderį, arba
4%
randasi ar gal jau miręs. Jo
įdėjus popierinį dolerį į lai
rodė, kad tai tie patįs bandi- sijos bankus, kuomet prie gyvas
Kerenskio valdžios rublis moters Lietuvoj adresas tas pats.
Adresuokit taip:
Mr. John Rusczius
buvo pradėjęs kristi, šian 502 Roosevelt
MRS V. RADAVICH
st., Oregon City, Ore. fe
BALTIC STATĖS BANKAS MOKA 4 NUOŠIM506 N. Elhvood Avė
dien galima skaityti jau žu- Aš. Tekiia Žaruniskienė, gyvenanti fe ČIUS UŽ DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAIBALTI MORE.
t
KORESPONDENCIJOS vusiž}is-Jei kas į g^vo 5U0_ Lietuvoje, pajieškau brolio Frank fe TOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO.
laivakorAVH L ui unuuiiuiv* *>et knygutę iš Rusijos ban- Saunor, kuris kitą kartą gyveno Der į DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖT PINI- je!
visu pa i
by. Conn. ir Shelton, Conn. Taipgi pa
i ko, vistiek nekokia iš jos
rankiausių Lini
I Naudingas
ir kitų savo giminių. Turiu
SCOTTVILLE, MICH. nauda, nes Rusijos rubliai, jieškau
jų
Į
ir iš Lie
labai svarbių reikalų. Alano adresas: $ GUS BALTIC STATĖS BANKE. GALITE PERr tuvosLietuvą
Teklė Žarumskienė
|
KELTI
JUOS
IŠ
KITUR:
ATSIŲSKIT
MUMS
SAarba
ir
visur ki i
Iš ūkininkų kolonijos.
už kuriuos tuomet jis užmo- Kainų Ši’ėnai, Kuršėnų valsčiaus,
tur
per
Antverpą,
Pasiūlymas
I
VO
DEPOZITO
KNYGUTE,
O
MES
IšKOLEKKadangi čia yra nemažas kėjo po 30—20 centų, šian- Šiaulių apskr., Lithuania.
Rotterdarną, Breme- ■s
būrys lietuvių ūkininkų, tai dien neturi beveik jokios Pajieškau dėdės Kazimiero Tamo- į TVOSIME IR SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.
Hamburgą, Liepo- —®
ir naujienų pas mus netruk- vertės. Daleiskime, kad jus ševičiaus, taipgi visų draugų ir pa I
Karaliaučių ir kiSIUNČIAME
PINIGUS
PERLAIDOMIS
IR
KAaš paeinu iš Dievogalos kai
portus i Eidkū- 1
sta.
nusiuntėt tuomet 300 dole- žystamų,
BLEGRAMAIS GREITAI, PIGIAI IR SU PILNA
mo, Zapyškio parap., Aleksoto vaisė.
ir Į pati Kauną,
Pas mus, kaip ir Lietuvoj, lių Rusijos bankan ir gavot Meldžiu visų atsišaukti.
1 GARANTIJA. PARD UODAM LAIVAKORTES
taip
pat
ir iš Lietuvos.
Juozapas
Tamoševičia
atėjus ilgesnėms naktims, knygutę ant 1,000 rublių; ir 820 Prospect st., Portage, Pa.
Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
■ S
prasidėjo Įvairios vagystės. daleiskime, kad šiandien jus
Aš,
Juozapa?
Paulikas,
pajieškau
Jį
VISI
YRA
UŽGANĖDINTI,
KAS
SU
SAVO
mes
užlaikome
augštos
Pinigus
siunčia
į Lietuvą
■?
Nesenai pas Virkutienę at galėtumėt tą 1,000 rublių iš brolienės Freccės Paulikienes, po tė-įįj
!’•
ir
visur
pigiausiu
kursu;
REIKALAIS
KREIPIASI
Į
KLESOS
PIANUS,
PLAYErt
važiavo vagiliai automobi- Rusijos banko atsiimti — vais Blusytės. Mes gyvenom sykių
už juos garantuoja, kad —
•£
numeriu 51 Knox st., Lewiston, Me.fe
PIANUS IR FONOGRAFUS.
lium, susigaudę visas žąsis, kokia butų iš to nauda, jei Meldžiu
ypač
Lietuvoje
—
pinigai
atsišaukti arba kas iš cinri-jsj
BALTIC STATĖS BANK
KURIUOS
DUODAM ANT
bus greitai ir parankiai iš
nusukino joms galvas ir nu už tą 1,000 rublių negalima nių ar "Keleivio"’ skaitytijų pirmas j
man
apie
ją
praneš
į
trumpą
laiką,
mokanti artimiausioje vie
LENGVO
IŠMOKĖJIMO
Už
PI

291
EIGHTH
AVĖ.,
NEW
YORK,
N.
Y.
sivežė. Kitą naktį vagis iš- gauti nei dėžutės degtukų? tam duosiu 5 dolerius atlyginimo. Aš
toje nuo priėmėjo gyve
GIAUSIAS
KAINAS,
GERIAU

vogė J. Millerio bulves. Ke- Taigi, ar kas gavo knygutę girdėjau, kad 1916 metais ji gyveno
(Kampas 25-tos gatvės.)
nimo.
Biighton, Mass. Rašykit šiuo adresu:
SIOMIS IŠLYGOMIS. PAGAL
liose vietose vištos tapo iš- už nusiųstus savo dolerius,
~''1—
Pinigus i Lietuvą
r?
Joe Pauli kas
’ SUTARIMĄ MES ANT VIENO
vogtos. Vienas farmerys ra ar ne. skirtumas nedidelis, 1731 E. 92 pi., So. Chicago, III. Arba
siunčia telegramų.
METO Už DYKA PIANUS TU'i:
do savo ganykloj karvę už —pinigai vistiek jau dingę. 8948 Cottage Grove avė., Chicago, III.
Amerikos pinigus
jNINAM
IR
REGULIUOJAM.
■*maino ant visų
muštą ir vagiliai jau buvo Kas daryti, jei vyras nori UršuJė Stankevyčiutė-Neimanauckienė,
jieškau
brolio
Miko
Stankevi

[GVARANTUOJAM
ANT
10
šalių
pinigų.
besidedą ją Į vežimą.
Į Lietuvą važiuoti, o moteris čiaus, Vilkaviškio apskr., Alvito va!.,
METŲ. TAIPGI MES TURIME
g ■ S
25 d. lapkričio sudegė H. nenori, tai geriau galėtų nu Pajavonio parap. Kas apie jį žino ma
lonėkit
pranešti.
i
DAUGYBE LIETUVIŠKŲ MUGreenway barnė. Kartu su spręsti pats vyras, negu re
^VIENYBĖS”
t
Trisa Namai;
iSIC ROLIŲ DĖL PLAYER PIA
SPAUSTUVĖ
degė šienas, visos mašinos, dakcija. Mes galime tik sa
Raynesfort, Montana.
NO TINKAMŲ DĖL ŠOKIŲ IR
Visokius spaudos dar a
2 geri arkliai, 5 karvės ir ki vo nuomonę išreikšti: jei jo JIEŠKAU Tonv Savickio (tokiu
bus
atlieka greitai,
DAINAVIMO.
LABAI
PUIKUS
tokį daiktai.
vadinasi, bet iš jam prisiųsto
i reikalai Lietuvoje yra svar vardu
pigiai ir gražiai. <
laiško
matosi
esąs
Tony
Lekaitis),
SEKANTIS
SU
ŽODŽIAIS:
Pas mus yra daug ”mun- įbesni, negu šeimyna, tai sakėsi buk atvažiavęs iš Bridgepon,
'S
Spausdina
konstitucijas,
Važiavau dieną ...................... $1.00
šaino” dirbėjų ir biznis jiem tuomet gal užsimokėtų jam Conn. ir tena; dirbęs kokiame Brass
knygas, laiškams povieras,
Nesigriaudink, mergužėle ir
Iš Lietuvos, Kauno rėd„ Ma
eitu labai gerai, jei ne tas važiuoti nepaisant pačios; V.'orks.
plakatus, vizitines korteles,
Lietuva
tėvynė
musų
...............
1
žeikių apskričio, Viekšnių parap., Sa
baliams tikietus ir tt.
Noriu miego, saldaus miego .. 1
šerifas, kuris neduoda bet jei svarbių reikalų Lie vaičių kaimo. Apie 33 iki 35 metu
1■i
Karvelėlį
mėlynasis
.............
amžiaus,
apie
165
svarų
sunkumo
:’munšainieriams” ramumo. tuvoje jis neturi, ir myli sa apie 5 pėdų 6 coi. augšeio, šviesiai
Atjok, berneli, vakarą. Vaiva:
Nedėlios rytelį. Polka...........
Scottvillės Lietuvių Ūki vo šeimyną, tai daug geriau geltonų plaukų, akys mėlynos, rankos
•’ VIENYBĖ”
Rūtelių darželis. Valcas .......
apžėlę, angliškai prastai kalba,
ninkų Draugija rengia balių nusileisti pačiai ir nevažiuo labai
EINA
DU KART
Kur
upelis
teka.
Polka
........
laba: švepsi -— sunku žodį suprasti
paskutinėj subatoj šių metų, ti.
Per
laukei;,
dirvonėlį
...........
SAVAITĖJE
Taip sau lėtas vyrukas, vis lyg ko
Jūsų kūdikis privalo turėti
Ant kalno karklai siūbavo ...
mažai kalba. Dirbo pas
Spausdina geriausius raš
31 gruodžio. Ūkininkai nu- Jei
j k pinigai padėti xĮ banką užsimąstęs,
Per girią girelę ....................
mane už baro-bartenderiu nėr 6 sątus, vėliausias žinias iš
Pas darželį trys mergelės . ..
tarė su balium senus metus anį Vvro ir moteries vardo, vaites, o lapkr. 4 d. š. m. rytmetyj
geriausį
maistą
Lietuvos ir visur ir turi
Gana
broliai
mums
miegoti
..
1.00
išėjo
pusryčių
valgyt
ir
daugiau
ne

pabaigti ir su balium naujus tai vienas jų negali
juokų skyrių
Vai kalba žada tėvas dukrelei. 1.00
begrįžo. Tūlas žmogus sakė, kad neAk aš myliu tave...................... 1.00
persenai jį matė St. Louis. Mo. Turiu
'TARKA”
pradėti.
. nei moteris, nei vyras.
Lietuvė motina iš Philadelphia rašo:
Era mano brangi....................
svarbų reikalą; jis pats nemanau kad
Produktų karnos nuo ka_ _____
AMERIKOJE
S3.50 MET.
Jojau dieną, jojau naktį .......
”Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei
atsilieps, bet kas tokią ypatą pažįs
LIETUVOJE
...........
4.50
Pamylėjau
vakar,
pam.
siand.
rėš laikų pusėtinai nupuolė. i A. Mačiutai.
tate
ar
pažintumėt,
meldžiu
tuoj
Sąvaiti man pranešti, už ką skiriu $50.00 at
kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Po išbandy
Lietuvių
himnas
....................
Dabar kainos maž-daug yra niam laikraštyje skelbti ja lyginimo, o iš Bridgeport, Conn. kas
Nesigriaudink, mergužėle ir
mo daugelio visokiu maistų, jai gydytojas užrašė
Pirkite ^Vienybės” Bentokios: 100 svaru , bulvių vų kainas neparanku, nes prisius
einu nėr dvarelį .........
jo tikrą paveikslą, tam ski
droc ės šėrus. Dividendai
atlyginimo.
li)
81.20: bušelis kviečių 81.00; jos kas diena mainosi, ir ne riu $10.00
Roliai
be
Puikiai Skambantis
mokami. Ateityje bus di
KLEM. ŽUKAUSK1S,
bušelis rugių 60c.: gyvulių visur vienodos. Pavyzdžiui, 134 St. Clair avė., E. St. Louis, 11).
žodžių sekantis:
delis pelnas.
svaras po 2, 3, 4 ir 5c.; kiau Massachusetts valstijoj bul
Vienas Šeras §10.
Šėriau žirgelį
APSIVEDIMAI
Kriputis. Polka ...........
lių svaras po 5 ir 6c.; vištų vių kaina yra viena, o Mai
3 S A
•
Klumpakojis. Polka . . .
svaras po 14,15 ir 16c.: kiau ne valstijoj visai kita. Taip Pajieškau susipažinimui lietuvaitės
Užlaiko didelį knygyną,
Suktinis. Polka ...........
’erginos delei apsivedimo. Aš esu
kur galima gauti viLiepelė. Polka ............
šinių tuzinas po 50c. Sviesto pat ir su kitom prekėm. Ar Fvaikinas
C.CGNDENSED
MILK}
33 metų amžiaus, paeinu iš
Lietuvaitė.
Mazurka
.
..
šokių knygų.
svaras po 40c. ir tt.
ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro avaro
Didžiosios Lietuvos, Ylakių valsčiaus,
čiau didelių miestų ir gele .Mažeikiu
Diedukas. Polka......... .
apskričio.
Geistina
butų
... .60
Vienas iš 75.
Čigonėlė.. Polka...........
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
inžinkelių jos visuomet yra tokia, kuri mylėtų eit į kokį nors biznį
Noriu miego ...............
raso
suvirs
mėnesio
laiko
gyvenimo."
brangesnės, negu tose vieto šioj šaly arba Lietuvoj. Meldžiu atsi
Barbora. Polka ...........
reišaukti, o platesnes informacijas su
NORTH ADAMS, MĄSS. se, iš kurių atgabenimas teiksiu
Kokietka. Polka.........
The Borden Company
laiškais. Adresas:
inio
Varpelis. Valcas ........
Y-d-s G.
Apie darbus ir lietuvių
kainuoja daugiau negu pa
Borden Building
New > ork
Krakaviakas ...............
P.O. Box ~«4, North Easton, Mass.
tamsumą.
čios prekės.
t
Reikalaujanti music rolių, ma
Su visokiais reikalais
Pajieškau gyvenimui draugo, vaiki
Bedarbei galo nesimatant,
lonėkite
pinigus
prisiųsti
drauge
kreipkitės
šiuo adresu:
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN
arba našlio kad ir su vienu vaiku,
"Keleivio” no
darbininkams prisieina šen .J. Cuniui.
kad tik būt protingas ir Turtingas ir
su
užsakymu
arba
C.
O.
D.
ant
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ
ir ten pavažinėti darbo be- Lenktynės da nėra uždary- tinkamas į biznį. Malonėkit atsišaukti
LITHUANIAN
šio adreso:
(51)
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti
nuo
10
ligi
45
metų.
Aš
esu
40
metų
jieškant. Taip ir aš, bevaži- tos. Draugas prikalbinai pe našlė be vaikų, turiu 4,000 dolerių.
VIENYBE PUBL. Go.
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
A. ANTPUSAITIS &
nėdamas miestas nuo mies ra naujų skaitytojų, ir gau Su pirmu laišku prisiųskit paveiksią,
strukcijas jūsų kalboje.
0105
kitaip neduosiu atsakymo. Jauni ir
193 Grand St. w
to, pasiekiau Mass. valstiją, si už juos dovanų. Visi, ku oreturtingi
COMPANY
nerašinėkit. Mano adresas:
Brooklyn, N. y.
Vardas
__
ir apsistojau ant nekurio rie tik dalyvauja lenktynėse
Eva Danei
646 Grand Street,
P.
O.
Box
18,
Tamaqua,
Pa.
laiko North Adams mieste ir prisiuntė bent vieną nau
Kur vienybė,
Adresas ...
BROOKLYN,
N.
Y.
Ten
galybė.
ją
skaitytoją
"Keleiviui,
”
Pajieškau
apsivedimui
merginos
lyje.
Aš
esu
26
metų
vaikinas,
vidutinio
9
Atdara
nuo
9
ryto
iki
Šis miestelis turi 23,(XX) yra pas mus užrašyti, ir kai ūgio. Musų mieste visai nėra lietu
■ ■ ■■■■■■>>
.. • gre ••• ••••••••• ••••••••••}
vakare.
gyventojų, kurių veik visi lenktvnės užsidarys, vi- vaičių merginų, tad esame priversti

Visokios žinios
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. ię susirinkimą, nuturė pr tuvai Į pagalbą.
imt
Paskutine Proga!
31. želigovsk s sumuštas tiesį Pamėginkite naujo
isiųsti Kaunan savo atstovus širvir.tais.
DABAR ARBA NIEKADOS!
sužinoti, ar bus jiems kokių 32. Mušis su lenkais ties Gi1 ra pro.ąa į.-./yti*knyjru lieuviu
l aiboj pu vardu "TiESUS KELI AS
Žiemes kainos jau nupigintos
KAUNO GELŽKEL1EČIAI streiko dienas, pasižada nie pagerinimų. Atstovai atsi bais.
I RIE TURTO.”
Su u2r^i»U*uot n '•ai^b.-tiri/itiuSuv. Valst.
UO.
Sutrauka smulkesnių muko už streiką nepersekioti ir lankė lapkričio 12 dieną
Palestu Biure.
SUSTREIKAVO.
Šita knyga parodo, kaip su keletu Geras f-LIETUVĄ
susisiekimas su visomis Lie
gelžkelių valdyboj, bet nie šių.
Naujame mėlyname pakelyje.
pakelia
dabartinę
algą
20
—
dolerių galima pradėti savo bizni ir tuvos vietomis.
Geras valgis ir už
Lapkričio 8 dieną sustrei-į
34.
Plebiscitas
ir
jo
nenusisetapti laimingu. Ji išaiškina suviiš 20 tektinai jo duodama.
ko gero ten nesužinojo. Jiem kimus.
Visoki paranVisos tvirtos, gemalus tižmoSansakų visokio išdirbinio.
i
kavo Kauno depo, plačiųjų: 25 nuošimčius.
kumai, didele vieta ant deko. Vi
ėioa ypatyl čs šiame vaiste įdėtos,
duota tik telegramos nuora
Darbininkai
gavo
nusi

Šita
knyga
pilnai
parodo,
kaip
pa

VIII.
su priemaiša priiiuniai švelnaus
moderniški įrengimai, koki tik
ir siaurųjų gelžkelių dirbtu
daryti kecėupa. syrupą, kavų, aiuiia, soki
šas i visus gelžkelių darbi
kvepalo.
lazurką, amonij.j, gyduoles ir daug gali būt ant laivo.
vių darbininkai. Prie strei-' leisti dėl pamatinio savo rei ninkus ir tarnautojus, kur 35. T.eikos sutartis su lat\ iais.
Kuffles yra iaoai paveikiantis
kitų visokių išdirbyscių.
36. Lietuva atgauna Palangos
ko prisidėjo ir siaurųjų ge kalavimo. — pakelti dabar daug pažadų, bet nieko tuo uostą.
ed Šunims
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
Ji taipgi parodo, kut* guli gauti
Ne* > <>r..o į V igo, Hambui»r ii
kuris
ležinkelių Kauno rajonas.! tinę algą šimtu nuošimčių. tarpu darbininkam neduo-. 37. Franeuzu kolonija Klaipė-, puikus plauku sutaisytojas,
pirkti
žiedus,
laikrodėlius,
deiman

1 ‘.'.r.z.ip
patiks kad
ir kitus brangius daiktus už pu
Išviso streikuoja apie 900: Aišku, kad ta sutartis yra •kinta realaus. Atstovai šeš doj.
Samkind (tik klesa) Sausiai 19
ir ganiau tas
į
sę kainos.
siai ypstai.
Iš «ew Yorko į Anriverpa
mikina. Ji nepatenkina nei tadieni grižo Virbaliu. Sek Visi šitie dalykai yra aprašyti
darbininkų.
šita knyga kaštuoja tiktai vienas
Lap’and ......................... Saulio 7
♦
doleris
su
pr:
siuntimu.
Taigi
rašyk
\
ienos,
nei
antros
pusės,
Lietuvos Respublikos Istorijoj
Streikas, kad ir labai pri-J
Ki >€!uund ....................... Sausio 21
madieni jie norėjo padaryt su
Aptiekoae
tuoj dabar reikalaudamas tos knygos.
visais faktais ir dokumentais.
aprūpinimo visuotiną
Z-tiand ... ................ S»usio 28
brendęs, iššoko tartum net i-' Darbininku
parsiduoda
• Pinigus meldžiu siųsti money orderi
darbininkų
susi
)
pob-k.
arba
Knyga parašyta tokia lengvai
arba dolerį laiške,
ketai. Minėtų dirbtuvių dar-!(klausimas tebestovi, kaip rinkimą ir pranešti jiem, ką ir gyvu
> AMtMCAN Lnre
atsiųskite
kalba, kad skaitai ir nori. Į
Knygą pardavėjai ir agentai, labai
tovėjęs.
Ir
todėl
tolimesnės
:s New Yorko į Brunsbuttel ir
75c.,
tad
bininkai jau nuo liepos 1-os Į
atvežė iš Kauno. Ir Virbaly Didelio formato, ant dailios į SIOPSPANDKŪft'
i svarbi propozicija de! jūsų. Rašykit
Ilamburjc
atsiusime
(greitai.
(52)
dienoss pradėjo vaikščioti
1 ''
‘po i kovos klausimas yra gek- darbininkų ūpas, sukursty popieros. graži spauda, ir kai
per paita
Monsulia .......... ........ Sausio 12
>-«orto^?» • ,> t. *
tiesiog R
isokias ištaigas, reikalai:-Į kolių darbininkam tiek pat tas brangumo, labai palin nuoja su visu žemlapiu tiktai <ib.Al.nK 5 C Vi R
AVALTER YURKEVICII
Miniukahda ... ........ Sausio 26
labora
Iš Ncw York i Hamburgą
' 3842 So. L nion a»e„ Lept. K..
So'
svarbus,
kaip
jis
buvo
svar-j
ibĄL
’
lttAN^ffĄlR
darni pagerinti jų buv
torijos.
kęs streikuoti. Virbalio dar Sl.VO. Apdaryta auksuotais
Vasario 9
i Chicago. III.
Esverford ........
Tikėtai tiesiog į Pilevą.
cialdemokratų Seimo trak (bus streiką pradedant. Iš Į bininkai piktinasi, kad lei audeklo viršais — $1.50.
INTERNAT10NAL MERBūtimi
vija, pavedė vienam savo na- i įvykusio streiko darbinin- džiama išvežti iš Lietuvos Prisiųskit "Keleivio” Redak
reikalau

CANTILE
MARINE CO^
| Knygą Katalogas
gelžkelie-1 kam reikia tik pasimokinti, Vokietijon valgomieji daik cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
rių, kad padėtų gelžke'
kite
lą
gausit.
Adresuokit
taip:
120 laivų — 1,300,000 tonu.
šitokio
ginti savo rei- tai, nors kai kurie ten pi
viams susitarimo keliu pa-j^aip
patelio.
Boston office: SI Statė Street.
Buvo
keli
kalus
ateity.
"KELEIVIS
”
siekti jų tiksiu,
gesni. kaip pas mus. Saky
arba pas vietinius agentus.
Žiūrėkit?,
255
Broadvay,
So.
Baston,
Mass.
kad buitį
pasitarimai su gelžkelių val Ministerija siūlo padidin- kim, aliejaus litras kainuoja
Prisiųskit 2c. stampę po adresu
inkaro
dyba ; buvo pagalios išdirb j ii algas nuo Naujų Metu^ Eitkūnuose 17 auks., o pas
vaistas Įstatymo projektas al i Įkalba darbininkams, kad mus reikia už ji mokėti ”pabrtženklis.
Iš HAMBURGO Į
FARMOS!
A. OLSZEWSKI
gom pakelti ir iapkr. 8 dieną i jie jieškotų išganymo kope- i triotiškiem’* musų fabrikan
DANCIGĄ irVARšAVĄ
3251 S. Halsted St.,
s.-d. frakcijos Įneštas Sei jratyve. Koperatyvas geras tam visus 36 auksinus.
FARMOS!
FARMOS!
Naujais laivais
ORBITA
Gruodžio 22
CHICAGO,
ILL.
C'S.-d.")
i
man. Ir staiga derybų siūlas j daiktas, bet tik tuomet, kai į
115 akrų žemės, 25 akrai dirbamos,
(”S.-d.”)
Sausio *7
OROPESA
mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų
į jis išsivystęs ir gerai veda.
i 3stuba,
nutruko.
Sausio 21
ORDINĄ
Gausit didžiausio knygyno Ka3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys,
Uždaryti kambariai moterims
___
Padėjo ji nutraukt pats p. mas. .Ar ministerija nežino,
toliogą DYKAI.
100 vištų, vežimai, padargai, mašine 1922 •ULEKD8RI.M-1322
ir šeimynoms.
(323)
Ltotu>Hki Spalvuoti Kaien4oriai
Galvanauskas. Lapkričio
kad koperatvvui
"■”i išvystyti ft^TAI APIE LIETUVA rija — viskas už $5,009.
THE ROYAL MAIL
Žiemes
laike
knyga
yra
ge

STEAM PACKET CO.
Dviejų šeimynų stuba, dešimts rui Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga)
riausiu žmogaus draugu, sudieną darbininku atstovai reiks bent kelių mėnesių? 0
26 Broacbvay. New York.
mų, puiki pievelė, vienas akras že- Lietuvos Lentų pjovėjai prie r.emuno
ramintojum ir pamokytojum.
nuėjo pas susisiekimo minis- jog valgyt, apsirėdyt ir bu Ar žinai, skaitytojau, kaip. mės. Kaina $1,000. (379)
117 W. \Vashington st„ Chicago
Lietuvos Artojas ir laisvė su vėliava
(51)
arba pas vietos agentus.
teri paklaust, kas bus su jų tas apmokėt reikia tuojau. dabar stovi Lietuvos rubežiai? j 55 akrai žemės.. 20 akrų dirbamos, Lietuvos mergelės maudosi Šešupėj
10
ruimų
stuba.
geri
kiti
budinkai,
2
Vytautas sumuša kryžiokus tiesžalg
huno pagerinimu. M miste Atidėliot algų pakėlimą
5
.
’
:
..
Į> Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą
ris nerado reikalo kalbėti su Naujiem Metam tai reiškia Ar žinai, kur dingo Vilniaus į jĮfDį
vežimai, paKinkai, jranKiai, masinenI ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių Lietuvos kariuomene ir karvedys
darbininkais ir per kurjeri badinti darbininkus lig plebiscitas ?
Kainos: lj-25c; 100—$15; 200—$27;
Kaina $4,50v. (381)
pranešė jiem, kad eitų pas Naujų Metų, o po Nauju Ar žinai, kas dabar valdo nuo100Ožkelio.
500—$62 50; 1000 - 3120.
akrų
farma,
40
akrų
dirbamos
|i ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu- Turiu
gelžkelių direktorių. Susi Metu ne tik juos badinti. bet Klaipėdą?
daugybę Amerikos išdirbtu ir
__ yra
___ir________
kita stuba_4_____
ruimų, barnė Importuotum Kainus $9—$18. už 100.
dariusi ypatingai sunki pa ir vilioti dar du, tris mene-1 Ar žinai pilną Lietuvos sutar- !; ba,
TIESI KELIONE 1 LIETUVA PER PIL1AVA
40x60, malkinvčia, vežimams pašiūrė.
Biznieriai, užsisakykite dabar, nes
(Karalisučio prieplauka)
dėtis dėl atpigusios markės sius, kol Įstatymas pereis vi- . tj su Sovietų Rusija?
vištininkai. I.abai pigiai, tik už vėliau suftku bus greit padirbto
Arba per LIBAVA-1IAMB URGA-EIDKUNUS
(137)
, pribaigė p. Galvanausko su sas instancijas. Argi galima Jei šitų ir daug kitų dalykų ■ $2,500.
Taipgi butu gera dovana pasiusti
omi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
dirbamos,
kurstytą ūpą, —darbininkai i panašiai statyt klausimą i nežinai, tai perskaityk Lietuvos Į 200 akrų žemės, daug barnė
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti
į Lietuvą tėvams bei giminėms.
ir
tt
Istorija.
; daug malkų gera svaba
STAČIAI į PILI A V A.
ant rytojaus sustreikavo.
Į dabartinėse, nepakenčiamai i Respublikos
Reikalaukite šiądien!
r
i2 arkliai. 2 karves, 2 jaučiai.
1.——
5 kiauI
Lietuviai, važiuojanti j Piliava, aplenkia teroru koridorį ir pri
čia rasi visus faktus, prade- Ies
’. yist.osi ^a“?
visokios J?aši*
S. L. ZAPĖNAS
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų 11c reikia.
Streikuojanti pastatė to sunkiose sąlygose?
nenjos ir įrankiai. Viskas uz $4,000.
Susinėsimas su Piliava tai yra šaka musų reguiiariško susinėsi
Spaustuvė
;r
Kalendorių
Dirbtuvė
I
354)
kius reikalavimus: (1) padi I Ministerija nori persijoti ■ dant nuo 1905 metų Revoliucimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai tran
16-1
Laurer.ce
St.
Lawreace.
Jiati.
Aš
turiu
daug
kitokių
gerų
parda

as ir parankus kelias namon dasigauti.
dinti algą, pridėjus 200 nuo Į darbininkus ir dali jų išmes-; jos ir baigiant šiomis dienomis.* vimu ant mano lieto, kuriuos galima
Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
i
šimčių prie pamatinės al tl gatvėn neito, kad dirbtu- Lietuvos Respublikos Istorija niršti ant gerų išlvgu. Deiei platesniu
S.
ESTONIA
Sausio 11
S. S. ESTONIA Vasario 22
(?).
gos; (2) tiekti nemokamos vėse nėra dabar pakanka-j tik ką išėjo iš spaudos, šitas .formacijų rašykit:
S. LlTUANIA Vasario 1
S. S. LlTUANIA Kovo 15
apima visą laikotarpi
laikotarpi;
V isi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
F. I. RACINE
medicinos pagalbos ne tik pa imaidarbo. Bet kas kaltas, Reikalas
Taipgi rauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJAUS-DANCIGO IR
nuo 1905 metų revoliucijos iki
DANIELSON, CONN.
KANKLES
čiam susirgusiam darbinin Ikad to darbo permaža? Per i(šių
HALIFAK. CANADA
dienų ir parodo, kaip gimė,
Išėjo naujos muzikos apie 60
kui, bet ir jo šeimynos na inai metais, kai sugedusių Lietuvos Respublika. Prie vei- ‘
įvairių dainą, taipgi pianui ir
riam ; (3) katras darbininkų Į garvežių pasidarė perdaug, ; kalo yra da pridėtas didelis spal-: Kožnas myli gražų daiktą.
smuikai; jų tarpe ir lietuviški
šokiai: Suktinis. Klumpakojis,
kuri perstoto paveikslus, i
išbuvo darbe nemažiau me i ministerija pati Įsakė dirb //uotas žemlapis, kuris parodo r Mašinėlė,
Noriu miego, Kriputis ir kiti.
■ ■ ■ aarodo
• ■_ daug
:
......................
didesni,
labai
visus dabartinės Lietuvos mies- Paveikslai
tų. turi teisės gauti kas met tuvių vedėjam grūsti darbą i;tus
Tas leidinys tai "Penkių Metų
JOS apskričius 3
aiškiai
’škiai matyti kožna spalva, kožnas
ir
miestelius,
Kanklės. Kaina pažeminta lig
Paveikslus galima vartoti bile
dvi savaites apmokamų ato kuosmarkiausia. Tuomet lė I ir valsčius, jos rubežius ir visas. iirezis.
Ss,
Naujų Metų. Kama knygos,
____ , iš laikraščių ir kr.ysrų arba
lio
padidinti
ir
darbininkų
stogų; (1) malkos turi būt
minkštais apdarais — 4 dol.
1 ■anka braižinius ir. tt Mašinėlė yra
j kaimynes š aiis.
Pasiuskit draugams Lietu
padaryta dėl elektros ir jyazo. Užsisa
tvarkingai išduodamos; (5) i skaičius. Su darbu buvo ap
Knygo:s turinys susideda iš kydami
von,
Adresas:
pažymėldt,
katrą
norit.
Kai’
gelžkelių darbininkam turi sidirbta, bet ministerija už I sekamų k yrių:
r.a tik $14.85. Labai naudingas inst
M. PETRAUSKAS
rumentas kiek\4rtwim. Mes negali
būti leista Įsikurti profesinę miršo savo Įsakymą ir nepa
I.
769 Broadvay,
me
aprašyti,
kiek
ji
gali
daryti
viso

sąjungą; (6) niekas nepri sirūpino išanksto naujo dar 1. Per revoliucijos ugnį.
kių juokų. Su oaaralta jos salima paSO. BOSTON. MA
valo nukentėti dėl streiko ir bo paruošti. Dabar ii nori 2. Vilniaus Seimas (1905 m.). | l ižiureti visokių miestų, namų, kalnų,
upių ir tt Kas norit įsigyti šį brangu
(7) streiko dienos turi būt pataisyti savo klaidą, nau o. Praloto Antanavičiaus ap instrumentą,
užsisakykit tuojaus,
dodamos streiku, ir varyti linkraštis, kuriame jisai prirodi-. prisiunčiant $4.00 rankpinigių. (51)
apmokėtos.
nė j a. kad caras yra Dievo patepS. F. JANCOS
Jau streikui iškilus, gelž- (darbininkus už vartų. Ar tai tinis
EXTRA HCFIGINIMAS!
ir jo negalima nuversti.
P.
O.
Bos
640,
New Haven, Conn.
Ibutų
valstybinis
valdžios
pa

ktlių valdyba pasikvietė
4. Caro valdžia griūva.
darbininkų atstovus praneš sielgimas ?
II.
KAM KENTĖTI?
ti jiem ministerijos atsaky [ Valdžia mėgsta reikalau
5.
Klerikalai
ruošia
monarchi
Reumatizmo,
neuralgijos ir raumenų
mą. Ministerija sutiko: Įves ti iš darbininkų, kad jie su ją LietUA’oje.
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su
HAMBURGI
UNITED
ti apmokamas atostogas; prastu sunkią krašto padėtį 6. Vyskupo Karevičiaus kelio
4> PAIN-EXPELLER 4d
nuo Naujų Metų sutvarkyti ir jo reikalus. Darbininkam nė pas Ludendorfą.
AMER1CAH
AMERICAN |
medicinos pagalbą; remti prikaišiojama, kad jie per 7. Karevičiaus išdavystę re
VaJzbaženklls
S. V. Pat. Ofia«.
UMESimc.
line
kunigai.
darbininkų reikalavimą dėl: daug reikalauja. Bet ar mo- mia8. visi
Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garšnji per
Klerikalai
kviečia
vcu
Ura

daugiau kaip 50 metų.
-profesinės jų sąjungos, ap i;a valdžia pati suprasti pa chą ant Lietuvos sosto.
Tarp hlew Yorko ir Hamburgo
kad turėtą Ikaro (Aaebor)
mokėti streiko laiką ir nieko dėtį ir laiku ateiti jiem pa 9. Mokina Urachą "Tėve Mu Reikalauk,ValzbažesklĮX
Trumpiausias susisiekimas su visais poniais Centr.-Europos.
Sąvaitiniai išplaukimai kas Ketvertas
nepersekioti dėl streiko. galbon? Ir ką gi valdžia pri sų.”
nuo
Piero
86, Norui River, 46 Street, New York,
Reikia pasakyti, kad visus kaišioja darbininkam augš- 10. Vokietijos revoliucija iš
"MOUNT
CLAY
”
”HANSA”
tuos reikalavimus ministeri tus reikalavimus, kai pati blaško klerikalų pienus.
“MOUNT CARROLL”
"BAYERN” .
”MOUN T CL1NTON”
’riVUERRTEMBERG
K
ja sutiko patenkinti ir anks nieko nedaro ir net nesikal
III.
Dr. A. J. Karalios
Specialiai traukiniai laukia Cuvhaven su lietuviu perkalbėtočiau. Bet ministerija sausai ba dėl jų aprūpinimo?
11. Lietuvon ateina bolševikai
Jeigu jus norit i_gaut gerus da:!:
ju. 275 svarų bagažas pykai iki rubežiui.
tus ir pigiai, nelaukit nei minutes
Gydytojas
Kambariai su 2, 4 ir 6 1 evorn ant visų laivų. Puikus valgomie
atsisakė ką nors tuojaus da Sustreikavę gelžkeliečiai 12. Lenkai užima Vilnių.
bet užsisakykit tuojaus, šiandien, nes
ji kambariai, salionai ir crdtųs dėkai trečios klesos pasažieryti algos pakėlimui. Tą pa pasiėmė ant savo pečių sun
tokio nupiginimo jus niekuomet dau
ir Chirurgas
riams. Ant laivų ”HANSAn "BAYERN” ir ”WUERTTEMIV.
giau nesulauksit. Labai geras ir stip
PERG” vra .keli specialiai puikus kambariai. Klauskit agento
matini darbininkų reikala kų uždavinį. —priversti val 13. Lietuva apskelbta respub
rus gelžkelio laikrodėlis, su setu ak
JULIUS ROTTENBERG, 260 Ranover St, Boston, Mass.
Gydo užsenėjusias ligas
vimą ji atidėjo iki Naujų džią susirūpinti ne tik jų, lika.
menėlių. gražiuose nikelio viršeliuose,
vyrų ir moterų; ypatingai ly
laiką rodo teisingai ir laikys joms
Metų, kai bus pakeltos algos i et ir visų valstybės darbi 14. Laikinoji Lietuvos konsti
per daugeli metų. Imituotas budr.itiškas
ligas.
tucija.
visiem darbininkam ir tar ninku ir tarnautojų reika
las, kuriame yra bankas pinigams ir
V.
22 kalibro revolveris. Visi šitie 3 pui
Duoda patarimus (reikš
nautojam. Gi tuo tarpu siūlė lais. Laimingos kloties strei
kus daiktai parsiduoda tiktai kartu ir
tos dalykuose per laiškus.
gelžkeliečiams steigti ir iš kuojantiems jų kovoje! Ir 15. Kova dėl Steig. Seimo.
rr.es juos parduodame labai pigiai, tik
PINIGUS PERSIUNČIAME I VISAS DALIS LIETUVOS IR
16. Karės stovis ir kitos re
už $4.95. Užtikrinant, kad busit užga
vystyti save koperatyvą, ku tegu valdžia žino, kad toje presijos
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.
Lietuvoj.
nėdinti
arba
pinigus
sugrąžinsime.
riam duoda 250 tūkstančių kovoje ne tik darbininku, 17. Gabrys išduoda savo sėb-i 3303 S. MORGAM ST
Išmokami būna labai greitai.
Prisiųskit tik 20 centu stampomis, o
likusius užmokėsite, kai nulaikysite i
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų.
auksinų kredito.
bet ir tarnaujančių užuojau rų paslaptis.
daiktus jūsų namuose.
(51)
CHICAGO, ILL
Darbininkai, negavę jokio ta yra streikuojančių, o ne 18. Spaudos ir partijų protes-l
SVARBU ŽINOTI.
PRACTICAL SALES COMPANY
TEL. BULEVARD 2160.
tai.
pagerinimo tuojau, žinoma, ios pusėj.
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
1219 North Irving Avė., Dcpt. 208
19. Steigiamojo Seimo susi-j
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jusi; draugais
Chicago. III.
negalėjo sutikti ir streiką
rinkimas.
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po vpatiška jų priežiūra.
tęsė. Gelžkelių valdyba, IR VIRBALIO GELžKEAteikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.
VI.
ministerio Įsakyta, nusitvė
LIEČIAI
NERIMSTA.
JULIUS ROTTENBERG, Ine.
20. Taikos sutartis su Rusija.: MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
rė griežtų priemonių. Ji pa
260
HANOVER
ST.,
BOSTON, MASS.
skelbė visus darbininkus pa Kaip tik sustreikavo Kau 21. Svarbesnieji St. Seimo iš
1 ■ ■
t
“Cit neverki mano
leisti
Įstatymai.
leistus ir norinčius dirbti no gelžkeliečiai, ta žinia su'
mažulėli — neraudok,
priiminės išnaujo. Ji nori judino ir Virbalio depo dar 22. žemės reformos Įstatymas.
aš tau duosiu BAMBINO
23. Namu ir kambarių sam
I DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų,
diučia-liulia.”
darbininkus persijoti ir pri bininkus. Virbalio depo ir dymo
Įstatymas.
imki atgal tik sau tinkamus. dirbtuvių darbininkai gana 24. Nauja Lietuvos konstitu
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams >2.00.
Greičiau bėgti j aptieks ir
Nori sijoti dėlto, kad dirbtu senai padavė gelžkelių val cija.
nupirki 35c. bonką
vės neturi pakankamai dar dybai pareiškimą, kuriame
reikalavo pagerinti ir jų bū
bo.
BAMBINO
Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, J
Vabbažcnkbi užreg. S. V. Pat Ofise
Galų gale streikas pasi vį. Jokio aiškaus atsakymo 25. Karė su lenkais.
perskaityk knygą
Rusai išveja prošepanus
Arbatinis šaukštukas
baigė. Ir viena, ir antra pu darbininkai iki šiol nėra ga iš 26.
Vilniaus.
tuojaus pabalins kūdi
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO
sė turėjo nusileisti. Gelžke vę. Tik depo viršininkas pa 27. Paliokai užpuola Lietuvos
kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galnSENOVĖJE?
lių valdyba pasižadėjo įvesti minėjo, kad algos pakėlimo kariumenę.
tinai pašalins užkietėjimą. “IndMsl mėgsta ji! Jie pnM daugins 1”
Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
darbininkams atostogas, ap tegalima laukti po Naujų 28. Želigovskis užima Vilnių.
lį
Motinos! Jeigu jųsų aptiekurius neturi jo, tai prisiųskite
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj
tvarkyti medicinos pagalbą, Metų.
29. Želigovskis puola ant, 40c. pašto markėmis tiesiog į
I
255 Broadway, So. Boston, Mass.
nedaryti kliūčių profesinei Taigi Virbalio depo ir Kauno.
F. AD. ŠJCRTER & CO., BertragL at Brooklyn, New York.
30.
Prūsų
lietuviai
ateina
Lieapmoka
5
dirbtuvių
darbininkai,
padasąjungai kurtis, ; _
■

Kas girdėti Lietuvoj.
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Mėsos per daug ir per daž-’nors kiek jaunystos pagrą- jaunėja, žmonėms buvo
bandyta tik perrišt pautenai valgyti nesveika, nes iš žinti?
mėsos pasidaro stipriai er Mokslo žmonių tyrinėji- lių kanalas (tik pas vyrus),
greitai pasensta.
ziną Įvairius <organus pro- me rodo, kad tokios vilties kad jų produktai neitu lauesama. Lyties organų (pas kan, bet i kraują. Padaryta
dūktai.
Lengva pastatyt toksai nąs nuo raumenų darbo da Taip pat kenkia sveikatai v\ rus panteliai, pas mote- jau keletas tokiu operacijų
dirbama tarn ir taip pat pastebėta pajau-<
paklausimas, tik labai sun rosi
sunkesnis — užpuola ir grynai augalinis maistas, !ris ovarai)
skystimii, kurie išsi- nėjimo apsireiškimų.
ku dorai Į jį atsakyt.
sunkumas, blogas kvapo at ką taip uoliai propaguoja tikrųi skystimų,
sunkę
Į kraują duoda narve Tokiu budu, nors senaiŽmogaus kūnas susideda gavimas, o prie kiek dides vadinamiej i vegetarijonys,
liams
ypatingos energijos, : vės priežastys dar tikrai ne-1
iš milijardų mažyčių dalelių nio darbo, ir dusulys. Be to, kurie nenori valgyti nei mė
nei žu-nauJ° veiklumo. Bandyta žinomos, bet mokslas jau tuarba naivėlių, kurių gal sunkiau duodasi ir iškosėti sos. nei kiaušinių, i._l
„ pieno.
r.......
i perkelt gyvuliams tų orga- ri keletą siutų, pagal kukiekviena galėtų atskirai skrepliai, jų plaučiuose atsi vieš, net nei
viduriu
(žarnų)
(-a*-vs I kūną, isiut jos po riuos tikimasi susekti ir pagyventi, daugintis, veistis, randa daugiau, gaunami Blogas ’
' > Įvairių
Įvairiu nev~
augti. Daktaro Kareliją ty bronchitai. Oro oksigeno Į malimas sudaro
ne-) c,da- Pasiro<}ė, -kad po tokios ti kamuoli.
("Sveikata.”)
rinėjimai parodė, kad vištu- kraują Įnėjimas mažta, sveikų produktų, kartais: operacijos seni gyvuliai pako pero širdis, išpjauta iš kraujas palaiko daugiau an tiesiog nuodų, kurie iš žar
kūno ir Įdėta i tam tikrą gliarūgšties; žmogus, ypač nų sunkiasi i kraują ir ap
skystimą gali plakti kelius jo lupos, nosis pamėlsta.
svaigina. kai spiritas. Tok
mėnesius. Reikia tik kartas Smegenys galvos darosi sai kasdieninis apsisvaigininuo karto tasai skystimas mažesnės, sumažta fosforo mas naikina kūno narvelius
permainyt, atnaujint ir ats ir riebalų jose. Nauji Įspū ir neišpasakytai sendina
r /yiAj
kirta kūno dalis gyvena ir džiai menkai teužsilaiko, bet žmogų. ' Skilvyje ir žarnose
dirba ilgai, ilgai, gal ir am seni, ypač jaunų dienų at gal gludi svarbiausioji se
žinai. Ne vien širdis, bet ir minimai, pasilieka
seniai natvės priežastis. Taip pat
'N' i
visas skilvio ii- žarnų apara puikiai atmena, kas yra bu nuodija žmogų dar ir kitoki
tas, to paties daktam Kare- vę prieš kelias dešimtis me nuodai — kiekviena apkre
llio Įdėtas i indą su tinkamu tų.
čiama liga leidžia i kraują
skystimu prie atatinkamos Strėnkaulio smegenys ir savo nuodus. Jei liga greit
šilumos, gyvena ir juda ilgą gi persimaino, iš ku atsiran nraeina, tai kūno narveliai
laiką.
da kojų, rankų drebėjimas, dar atsitaiso. Bet ilgos ap
Prieš dešimtis tūkstančių pynimasis. Visi nervai ima krečiamos ligos, kaip sifilis,
metų iš susivienijimo mote blogiau savo pareigas atliki džiova, Įsisenėję vidaus puriško ir vyriško narvelio at nėti.
•’avimai, drugys daug gali
sirado žmogus. Nuo to kar YTa tam tikrų senatvės misidėti prie ankstybo žmo
to žmogaus veislė, rodos, nei metų proto sumišimų, kar gaus pasendinimo.
kartą nebuvo pragaišusi.: iais labai audringų, kartais Nuodai, kuriuos žmogus
Taigi, galima sakyt, praėjo Į ramių, kurie paprastai bai-' priima iš šalies, kaip alkojau bent kelios dešimtys (ki giasi piiku senatvės sukudi- I helis (spiritas), tabakas, kati mano, kad keli milionai) kėjimu, proto susilpnėjimu. ' va, arbata, kokainas, morlimetų, kaip anuodu pradiniu Viduriniai inkstai, ku- i r;as ii* kiti — taip pat turi
narveliu tebegyvena.
riais šlapumas košiasi, laba ! blogos Įtakos i žmogaus paKlausimas, kodėl gi atski-j atsimaino, iš dalies dėl krat': senėjimą.
ri žmogaus narveliai jau per • jagyslių sukietėjimo, iš da- Oras, kuriuo kvėpuojame,
kelias dešimtis metų nusidė-!įįes
pačiu narveliu apn>. turi būt tyras. Jei žmogus
vi, apdyla ir pasensta? .
į kimo. Ligi
~
~
širdis
dar per i priverstas ilgą laiką blogu
Mokslas kol kas Į tai ne-1 C(aUg nesusilpnėjusi, seniai oru kvėpuoti, tai irgi sugaturi suradęs doro atsakymo.' slapumo
išleidžia gana lina kūno maitinimą ir sen
rTikra,
Tibv’.'i lro/1
kad vrnnnin
žmonių organiz daug, patsai šlapumas esti dina savo kūną.
mai per naujus veislinių šviesesnis, balsvas.
Darbas, tvarkingas dar
narvelių susijungimus, kar Šlapumo pūslė mažiau te bas, dažniausiai ne tik ne
tas nuo karto, vis atsinauji užlaiko skystimo, be to. sendina žmogaus, bet palai
na, bet patys atskiri orga tarpriečio liauka (prostata) ko jo sveikatą ir veiklumą.
nizmai sensta ir žūsta.
esti padidėjusi ir erzina šla
darbas nesveikame ore,
Paregėkime, kokios per pumo taką. Iš to seniai daž Bet
Padaro Namus
orie dulkių prie dujų (gamainos pastebėtos senstan niau turi lakstyti šlapumo zų),
per daug Įtemptas dar
Maloniais Namais
čio ir pasenusio kūno.
išleisti.
bas,
per
ištisas
valandas
sė

Plaukai ima žilti, tai ženk Lyties jėga dažnai apsilp- linąs darbas, pagalios perlina, kad iš jų ima nykti da nėiusi, bet pas vyrus ne vi ilgas daugiau kai 8 valandų i
žai; matyt, nuo blogesnio suomet.
darbas, be tam tikro poilsio
odos ir plaukų svogūnėlių
Moterys Į senatvę (apie —tikrai gali žmogaus gyve
maitinimo.
PARSIDUODA VISUOSE
45—50 m.) nustoja mėnesi
Plaukai dėl to paties mai nių ir negali po to nėščios nimą patrumpinti.
Lyties Įt^sų neprideraG ERUOSE GR()SERRJOSE
tinimo pablogėjimo ima pastoti.
mas
naudojimas,
paleistu

slinkti, retyn ir trumpyn ei Be to, jos dar Į senatvę la
vavimas, onanizmas, irgi'
ti, žmogus plikti.
VARINIAI VIRINIMO
biau ima tukti.
turi
blogai atsiliepti Į žmo
PUODAI.
Oda darosi sausesnė, ne Regėjimas dėl daugelio
Vario ir b! e tos, visokio didumo
tokia tampri, kaip jauno, priežasčių eina silpnyn — gaus kūno patvarumą.
iSžiuros. Nipples Hydrometrai
įaukšlėjasi, nustoja savo prisimeta kalaraktos, glau Odos švarumas didelės
džiarai. % colio triubelės 15c. už
reikšmės
turi
tiek
žmogaus
d?, V: colio
skaistumo, stojasi geltones- komos ir kitos akių ligos.
20c. už pėdę..
sveikatos
užlaikymui
tiek
ir
nė tamsesnė. Esančios odoje
3 eal. puodas
Klausa
—
taip
pat
bloges

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
$4.50, 5 galio
prakaito, riebagilėlės irgi nė darosi, labiausiai dėl blo iaunystos paturėjimui. Per
d
nu
$5.50,
8
_>dą
išsivalo
kūnas
(prakai

apnyksta, mažiau teišleidžia gesnio maitinimo klausos
Jeigu norite teisingu vaistu žemoms kainoms, tai visada ateikite
galionų $7.50,
tu,
garais,
riebumais).
Tait
100
Salėm
st.,
kur
rasite
visokių
naminių
vaistų,
šaknų
nuo
skystimo, mažiau paima is
10 gal. $9.00;
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio
ri šilta vonia arba pirtis j
9 galionų boi
oro deguonies (oksigeno). aparato.
reumatizmo, nuo nusiipnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo
Uoslė dažniausiai dėl Įsi- įors 1 kartą per sąvaitę ir j
leris
$10.00,
iens
; „
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
33 gatior.ų $13.00, 15 galionų $20.00. » tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo
Dantys negana ką pakir- senėjusio plauko (slogos altu vandeniu apsiprausi-j
Sujungimai 25c. kiekvienas.
(52)
vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių,
mvja, bet savaime ima pulti. kataro) pagalios visai pra nas kasdien daug priduos
8! dėl
SKLAR & LEHRMAN CO.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai,
pašaukiame
geriausius S
Dėl to smakras išsikiša ir lu puola.
16 Portland St„ Boston. Mass.
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus K
aunystos
ir
pavėlins
senat

vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu «
pos vidun Įsitraukia.
Matome, kad Į senatvę vę.
SPECIAL1S PASIŪLYMAS
1
100 SALĖM STREET,
BOSTON, MASS. |
Raumenys, sąnarių ryšiai kuone visos kūno pajėgos Moteris dar sendinama
TIK PER 30 DIENŲ.
.'_ea
nustoja dalies tamprumo, nyksta, mažyn eina.
rimdos organų ligos, kurių
darosi gleinesni ir plonesni. Tik godumas didinasi.
os gauna arba nuo nešva
Iš to kūno liemuo sukumps- Taip sensta žmogus.
rų pribuvėjų arba persileis-!
ta, nes raumens blogai pa Jei tai atsitinka po 50-60 lamos
Pasekme po 20 dienu
(pasigadindamos),
’
laiko strėnkaulio statumą. metų, tai gal taip ir reikia lenorėdamos vaikų susiarba grąžiname jum
Širdis ir kraujagyslės Įgy prie dabar esamų gyvenime aukti.
pinigas.
ja labai svarbių atmainų. sąlygų, nors yra atsitikimų,
Kas gi daryt, kad taip
Plakančios gyslos (arteri kur kai kas išgyvena iki 100. rreit nesentame?
Štai nepaprasta proga įsigyti pui
kų nikeliuotą gero išdirbimo ”Young
jos) sukietėja, stojasi siau 120 ir net 150 metų, ligi gi Iš to kas pasakyta, gali
America” revolverį. Jis sauja tikro
PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ S
resnės, vingiuotos, standes lios senatvės galėdamas
mis kulkomis, septynis kartus vienu
at na duoti kai kurie patari- į
STIPRUS. NUOLATINIUS NERVUS,
užtaisymu. Paprasta šio revolverio
nės, mažiau kraujo tepralei- dirbti ir būti naudingu.
nai.
kaina yra $10.00, bet mes laike šio
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
džia. Tolimesnės kūno dalys Bet kodėl kai kurie jau 1. Kūdikiams ligi pirmumėnesio numušėm jo kainą iki $5.50.
Turėdamas
sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; tureMes turime trejopo didumo; 22, 32 ir
mažiau kraujo tegaudamos nais metais pasensta?
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisL
inių dantų duot tik mote3į< kalibro, visų viena kaina. Užsisa
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau-v
darosi šaltesnės (kojos, ran Suprantama, kad gera. ’ies nienas.
kant revolverį pažymėkit, kokio kam
eitas, bandyk Nvga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jausesi visai nauju žmogų! Devyncs iš dešimtes visu žmogaus ligų,
bro
jus
norit.
Mes
gvarantuojam
vi

kos, ausys, nosis), dažnai stiprios medžiagos mašina' f2. ”
tokiu
kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, Ražai irV
Valgyt visiems nors dvi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu- \
nutirpsta. Vienos (neplaks- ilgiau laikys, lygiam darbui i iieni per savaite be mėsos.
matizmo,
skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu
pinigus.
Neužmirškit,
kad
šį
revolve

nojančios mėlynosios krau esant, negu Lbloga
pajiegos, skisto vandeni uoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
’ 2 mašina.
-3 Sergėtis vidurių užkieri tokią pigia kairja galėsit gaut tis
kraujo.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. |Į
jagyslės) ne tiek atsimaino, Prileiskime, Ikad atsirado j įėjimo ir išpūtimo.
laike
šid
mėnesio.
į
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir
Iškirpkit šį apskelbimą ir pasiuskit
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo.. Nuga-Tone yra labai Įffl
kaip arterijos, bet ir jose se : pasaulyje sveikas, stiprus, 4. Negert spirito gėrimų.!I
mums su savo vardu, adresu ir 35c.
1 rotingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo Z/Zj
l imo. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
natvė apsireiškia dalinais ■sveikų tėvų kūdikis. Pare- o. Sergėtis apkrečiamų '
stampomis arba sidabru dcl persiun
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
timo
lėšų.
$5.50
jus
užmokėsite,
kai
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ii*
išsiskėtimais, guzais, taip t gėkime, kas ji beauganti ga ’igu.
aplankysite revolveri. Jeigu nenorite
Fosforu-maistui dėl Kraujo ir Nervu.
T
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pa stipria grobus teip. Į.
praleisti šios progos, rašykite dabar.
vadinamais emoroidais (už li pasendinti.
6. Visame gyvenime lai
je
tuštfnase
regulariškai.
Atgaivin
inkštus,
išvara
laukui
(?)
r.uodinics atmatas. Niera 'langiaus gazu ir suputimu, niera smir
pakalio žarnoje).
Maistas. Kūdikio maistas kyti kuodidžiausias švaru
CHICAGO SAFETY COMPANY
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jnrrs stebuklingą
n petitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
Dent 800
Širdies raumenys, gauda tai motinos pienas. Juo vie- mas.
Nuga-Tone snstipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
1330 N. Western avė. Chicago. 111.
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus
mi
mažiau
maisto, irgi
.......
'
- ap. nu kūdikis turėtų ir misti 7. Šilta vonia arba pirtis
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj__ jokiu
_____ migdami! ar
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parauk' rn .pundeici.
‘
Yra apvilkti
.
1 cukrum,
__1_____ ,_______
priimno
silpsta ir mažiau kraujo pa- bent ligi pirmų dantų. Tik kas savaitė, apsiprausimas
skoni ir vartuoti galema be jokio ncpa.anukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sava
pretelcms.
jėgia išpliumpuoti. Iš to ku- ppfe motinos pieno kūdikio viso kūno šaltu vandeniu
V
|
MUSU ABSOUUTBKA CVARANCIJAs Preke Nuea-Tone yra vienas ($1.00) doleri*
tiž bonkute. Kožna benk u te talpina devynios dešimtys (90) piiiulu, arba vieno mėnesi
no dalys dar blogiau turi viduriai yra pritaikyti. Mai- kasdien.
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkūtes, arba šešių s menesš’s gydymo už penkius (|S.OO)
Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
T dolerius.
jaustis, ir dar silpnesnės da-, tindami karvės pienu ir ko- 8. Be darbo neapsieisi, bet
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugr^žisime jus u pinigu*. Negalite
prapuldyti
vieną renta. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose
Y
rytis.
Į šėmis kūdikiams jau pačioj dirbt taip, kad nepailstum.
aptiekose temis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.
Prisitjskite
man _____
savo braizi- „$
>
PRISIUSK 5AVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
Plaučių raumens susilp-' gyvenimo pradžioj gadina 9. Nepaleistuviaut, steng
nius išradimo tšcgzaminavimui.%*
tšegąminavimui.y
Reikalaukite išradimų knyeu-A
Nationa! Laboratory, L. 21, 1018 So. IVabash avė., Chicago, UL
nčia. Galutinės plaučių pus- me žarnas ir tuo pačiu arti- tis jaunystoje sueit tvirton
tės "Patarimai Išradėjams,
[
•-•
” Į
Gerbiamieji: įdedu čionals $......................... ir meldžiu prisiųsti man.........................bočiui
lelės blogai gali būti suspau name senatvę.
poron.
Nvga-Tone.
kari duodama dykai.
Y
džiamos, labiau josišsipu-; Pas turtingesnius papras*- 10. Buk ktiodaugiausia ty
RaSvkite lietuviškai savo ad-C*
Vafrdns ir pavarde
vokatui.
čia ir visi plaučiai stojasi tai tiek vaikai tiek didesnie- rame ore.
MARTTN
LABINER
Y
didesni, labiau išsipūtę. Ik- ji valgo perdaug. Aptuki- Dar gali kas paklausti: ar
Gatvė *r Atffftcris. .
*
Rec.Patcnt Al t y.
*♦*
» 15 PARK RCV. NEW YORK A
vėpti oras dar duodasi pusė- mas sveikatai kenkia ir turi negalima kokiu nors budu
Valstija.
tinai, bet iškvėpmas parei- taip pat sendinti organizmą. jau apsenėjusiam žmogui

Kodėl kaikurie žmonės
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KELEIVIS

' svbe. Juk jam gerai yra ži policmaną nuvefė nuova
noma, kad tame protesto dom Jis turėjo pramuštą
mitinge vieton Michelsono galvą, perskeltą viršutinę
RENGIA LIETUVIU BYLSO DR JA
kalbėjo kitas ''Keleivio" lei lupa ir visas buvo suspardy
Balius įvyks Panedėly, Kalėdą dienoj.
dėjas J. G. Gegužis, kuriam tas. Policmanas sakosi tris
26 Gruodžio-December, 1921
Sandariečių parengimai. Lietuvos padėtis tuo tarpu bomus pažįstąs.
<1 Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu.
Prasidės nuo 6 vai. vakare.
• I
buvo
geriau
žinoma,
negu
Praėjusioj subatoj, 17 d.
LIETUVIU SALĖJ E.
Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau aukSoutii Boston. .Mass. Į sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau.
gruodžio, Lietuvių Svetai kam nors kitam, nes jis bu- Curley išrinktas Bostono lempas E ir Silver St..
GERBIAMOJI VISUOMENE:
Majoru.
nėje atsibuvo sandariečių ! vo ką tik sugrįžęs iš LietuEsame tikri, kad adventą perleidę ir Kalėdų sulaukę visi norėsit pasi-.fi
!
vos.
vakaras. Buvo sulošti tris
$7.50
ir smagiai pasilinksminti. Taipgi meldžiame visus atsilankyt į balių!* 1000 auksinti ”Š!č£m ‘pat
Pereito utarninko rinki •iršokti
linksmai laiką nraleist.
i
trumpi veikalėliai po vado Toliaus p. Ivaškevičius mais James M. Curley buvo
MUZIKANTAI GERI.
S
t • 4.
•
• 1 •
,
.
vyste
Unės Babicką it ės: užreiškė: "Man vistiek, ko išrinktas Bostono majoru.
Prie to bus d;. .. lietuviškų užkandžių; kaip tai kilbasų su kopūstais ir j y
LietUVOje
VISOKIU
daiktu YTR Užtektinai
-------------v — ■ —
■
.v......ui,
turint
Visus kviečia KOMITETAS, j®
—1:---- -------- A .j
”Vyresnysis Angliakasis,' kia Lietuvoj valdžia bus — Sykį miesto gaiva jis jau yra visokių skanių gėrimų.
pinigų galima
nusipirkti ' visko ant vietos.
drama, “Kerėjimo Garsai," klerikalų, tautininkų, socia buvęs ir turėjo labai daug
Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčiu į Lietu
drama ir "Alkanas Jonu listų ar komunistų bile tik savo priešų. Jo nerėmė nei i
vą
Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.
lietuvių. Kad mumis ir muš. viena partija, o prieš jį ėjo
AŠTUNTAS METINIS
kas,” komedija.
Visi tris veikalėliai neblo tai muš lietuvis, o ne lenkas visa organizuota politikie
Patarnavimas užtikrintas.
gi Ypač geras "Vyresnysis arba bolševikas.’’ Ir tuoj po rių mašinerija ir visa spau
| BALTIC STATĖS FINANCE CO.
Angliakasis,” kuris ir suloš tu žodžių atsiminė kun. da. J • vis dėlto jis buvo iš
RENGIA CAMBRIDGE-AUS LIETUVOS DUKTERŲ IR SUNf
DRAUGYSTE.
tas buvo, aplamai imant, ne Garmų ir pradėjo šaukti, rinktas. Kandidatų buvo ke
357 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS
Ralius įvyks Panedėlyje
blogai. Nors iš pradžių bu kad kunigai Lietuvoje karia turi. Apskritom skaitlinėm
2 d. Sausio - January, 1922
vo lošiama nekaip, ypač kad priešingų sau pažiūrų žmo man., balsai už juos pasida!• —r-------------------------- - --------------------------------|
------" '
~
----- *
■ ..
nes.
Kam
gi
tad
šaukti,
bile
aktoriai negarsiai kalbėjo,
NAUJU -METU DIENOJ
ijo taip:
tik
lietuviai
kunigai
tai
da

u!
------------------------------------------bet tolyn belošiant dalykai
CYJPRITS hall
Už Curley
74,000
f
ėjo vis geryn ir pabaiga išė ro. o ne svetimtaučiai!
10 PROSPECT STREET,
CAMBRIDGE, MASS.
Vž Murphy
LOUIS GOLDBERG, Advokatas
71,000
Tai mat kokia pas Ivaške I'ž O’Conner
Pradžia 2 valandą po •••etų.
1
jo visai gerai.
10,000
Veda bylas visokiuose reikaluose, visuose skyriuose.
GERBIAMOJI VISUOMENE:
iI
’ ’ Kerėj im o G a rsuose' ‘ n s: s j vičių liogika.
T'ž Baxter
. 4,000
Šiuomi kviečiame gerbiama publika atsilankyti į šitą BALIU, aes I I
I
Po Ivaškevičiaus kalbėjo Dabar majoru yra Peters.
scenerija ir kostiumai, kaip
bus vienas iš puikiausių Balių; Svetaine yra viena is gražiausių I
606 EXCHANGE BLDG., 53 STATĖ ST„ BOSTON.
I
Cambridge
’
uje
ir
\isoj
apielinkėj;
muzikantei
taipgi
geri,
jie
grajias
Vieros taip ir Dolinino, bu iš Kumford, Me. streikieriu 'uriuy užims isavo vietą po
Angliškus ir Lietuviškus šokius-; valgių ir gėrimų bus pilnai. Todėl įI
vo tinkami, tik visa bėda, atstovas. Jis prašė auką laujų metu.
nepraleiskite šios progos, atsiląnkvkite pasilinksminti.
—Įžang a pigi—
kad ir šiame veikale akto streikuojantiems popieros
I
Kviečia KOMITETAS.
Tel.: Richmond 2957-M.
darbininkams.
Kiek
auka
riai kalbėjo neužtektinai
EUHU D. STONE
P.
S.
Važiuojant
iš
kitur
išlipkite
ant
Centrai
sq.,
o
čia
tuoj
svetainė.
P.
Norbutas
krito
negyvas.
Representantas ir jo brolis
garsiai. Jeigu net arti sce surinkta — neteko sužinoti.
i
nedėldienį miLOU1S G. STONE
nos sėdintiems neviskas ga Ant galo kalbėjo adv. F. ė Užoereitą
siaiga
mirčia
Povilas
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
ADVOKATAI
ir TIESU AT
lima buvo girdėti, tai ką jau J. Bagočius, kuris plačiai Norbutas. Jis nuvažiavo iš
PARDUODU ŠTOKĄ
STOVAI.
Rusiškai.
REIKALINGA
TUOJAUS
kalbėti apie sėdinčius palei apipasakojo apie paskutinę, So. Bostono su savo broliu Grosernę ir tabako. geroj
į
vietoj,,
Veda provas civyliškas ir
GYDO CHRONIŠKAS IR
užtektinai. Važiuoju Lietuvon !‘gaspadinė lietuvė prie namų I
kriminališkas.
SLAPTAS LIGAS.
duris. Delei tos priežasties Ne\v Yorko "lietuvių veikė : Hyde Parką pas seserį į rizmo
odei parduodu pigiai.
(52)
VALANDOS:
66
—
67
Journal
BuildJng
dalis publikos pradėjo pykti jų konferenciją," kaip toj - vėčius. Pasėdėjęs tenai apie
darbo. Gali kreiptis ypatiš
ANT A NAS J A SĖLIU NAS
Nuo 8 iki 10 ryto.
262 VVASHINGTON STREET,
299 1) st_
So. Boatou. Mass.
"progresy
Nuo 2 iki 3 dieną.
kai
arba per laišką.
ir nerimauti. Pabaigoje vei konferencijoj
BOSTON, MASS.
Į
Nuo 7 iki 8 vakare.
'5
minučių,
jis
pasikėlė
eiti
i
viai"
susitaikė
su
krikščio

Tek
Main
3334
kalėlio aktorių balsai šiekPARSIDUODA STORAS
i
W. Petkevičia
321 HANOVER ST.
tiek
pasitaisė, bet vistik nimis demokratais ir kaip I kitur, kaip staiga krito ant VISOKIU GĖRIMU, va užtektinai ii 100 Lincoln avė.,
BOSTON, MASS.
biznis ir parduoda pigiai, dėlto, I
"Kerėjimo Garsais" publika jie nutarę duoti naują var grim'ų ir nei žodžio neišta- teras
ad
savininkas
turi
svarbų
reikalą
iš

E.
Saugus,
Mass.
dą Lietuviu Piliečių Sąjun ’’ęs mirė. Tuoj buvo pašauk važiuot Lietuvon. Klauskit oas (52) I
nebuvo patenkinta.
i
JUOZAPA STANISLOVAITI
■
TcL So. Boston 506-W
"Alkanas Jonukas"—tai gai. kad tik užganėdinus tas daktaras ir Norbutą nu- 857
LIETUVYS
GRABORIUS
i
Cambridge st.,
I
vežė
į
ligonbutį
ištirti
mir

■
?klerikalus.
DAKTARAS
jau kas kita. Ir turinys šio
E. Cambridge, Mass.
ties priežastį. Panedėli su
Patarnauju prie numirusių
*I
PETRAS
VALUKONIS
veikalėlio juokingas ir su šiose prakalbose buvo iš grąžino
I kuogražiausiai: pigiai ir grei
A. L. KAPOČIUS
REIKALINGAS
BAKERIS
kūną pas seserį at
I
tai. Viską padarau pagal žmo
loštas buvo gerai. Ypatin nešta rezoliucija prieš kun.
(duonkepis)
kepti
lietuvišką
duoną,
Tik
vienas
lietuvis.
I
I
nių norą. Aš galiu pribut grei
LIETUVYS DENTISTAS.
galėtų pirmininku būti. Gerai
gai Babickaitė čia pasirodė Garmų, kurią publika vien gal, bet mirties priežasties kad
čiau negu kiti, nes mano auto
Auksorius ir Laikrodininkas
butų,
kad
galėtų
prie
keikų
ir
bal

nepasakė.
Velionis
buvo
lai

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
mobilius visados stovi prie ofi
tikras meistras savo profe balsiai užgyrė. Viena kopija
os duonos pagelbėti. Atsišaukit i
so ir namų durų. Todėl Bosto
svų
pažiūrų
vyras
ir
yra
Per
12
metų
So.
Bostone
parS
'Keleivio
’
’
Redakciją,
255
Broadvny,
t
rezoliucijos
bus
pasiųsta
sijoj. Ji lošė kaip tikra gim
Nuo 2 iki 9 vak.
no ir apielinkės lietuviai reika
juodu ir taisau visokios rūšies
So. Boston, .Mass.
(51)
lui esant kreipkitės pas mane
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir X
nazistė — Onytė. Taipgi pu Lietuvos atstovui M'ashing- prigulėjęs prie LSS.
NEDĖLIOMIS:
ypatiškai aiba per telefoną.
šiaip visokius auksinius ir auk
iki 1 v. po pietą.
sėtinai gerai lošė ir V. P. tone, o kita Steigiamam Sei
J.
M.
DILIS
suotus
daiktus.
Darbą
ir
užsa

Gyveno kaip vyras.
kymus priimu per paštą ir iš
Jankauskas Jonuko rolėj. mui Kaune. Rezoliucijoj nu
LIETUVIS LAIKRODININKAS
Seredomis iki 12 dieną.
Petras Akunevičius
pildau teisingai ir greitai. (?)
Somervillėj
tapo
areštuoAtidarau
gerą
Laikrodžių
ir
kitorodoma.
kaip
kun.
Garmus
Paskutinis veikalėlis publi
Ofisas "Keleivio” name
Ofisas: 2.78 BROADWAY
ių auksiniu ir pasipuošimui daikto
P. VALUKONIS
£51 Broadvay. tarpe C ir D st.
kai patiko užvis geriausiai demoralizuoja lietuvius ir Įta tūla EtheI M. Kimball, Krautuve.
SO. BOSTON, MASS.
Visokius Vyrų ir Moterų ,
SO. BOSTON, .MASS.
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston S81
parduosim už prieina
ir ji nesigailėjo lošėjams ap kokią blėdi daro Lietuvai. į kuri buvo persirengus į vyrą pasipuošimus
375 BROADWAY
J
miausią
kainą.
(51)
į
i
ir
išgyveno
taip
daugiau
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th
Žmonių prakalbose buvo
lodismentų.
taisome visokius laikro
Tel. So. Boston 1891-M.
. kaip du metu. Ji buvo kuo
Nors šiuo perstatymu pu uilna svetainė.
džius PIGIAI.
Tel. S. B. 2488.
Ii
J. P. R. Tai prasižengus ir kaipo 233 Broadnay, So. Boston. Mass.
blika ir buvo užganėdinta,
LIETUVIS DENTISTAS
1
mergina
negalėjo
rodytis,
bet visgi netaip. kaip socia
Dr. J. C. Landžius Seymour |
NEALKOHOLIŠKI PRIESKONIAI
*
■
listų perstatymais, kuomet Laisvi žmones yra teisingi. todėl, kad nukreipus nuo sa- -utaisymui gėrimų, ge iausios rųšies. I Dr. M. V. Casper 3I
LIETUVYS
X
LIETUVIS OPTOMETRISTAS
I
Kaina $3.75, 4 oz.; $7.50, 8 oz.; $10:
a
Gydytojas ir Chirurgas.
K
buvo lošiama ”Du Broliu," Aną nedėldienį atvažiavo j vęs policijos domą. ji apsi- pante.
I
Gin, Kve. Brandv, Bou’.bon,
(AKIŲ SPECIALISTAS)
(KASPARAVIČIUS)
,
rilko
vyriškais
rūbais.
Užsi■
lum.
‘
(1)
j
■’Magdalietė,’
"Salomėja" iš Xe\vton Upper Falls sve
506 Broadway & G st. $
425 Broadway. priešais paštą.
BEACON BEVERAGE CO.
;
SO. BOSTON, MASS.
«
ir kiti svarbesni veikalai.
čių pas Joną Virbicką ant ' movus kelines ir nusikirpus 6 Beach
SO.
BOSTON
Tel.
So.
Boston
823
st.. Boston. Mass. Dept. F. 6.
•
niaukusji
pasivadino
JokuPublikos buvo beveik pil Athens st. Virbickienė, be
Ofiso valandos:
IŠSIDUODA 2 ruimingi kambariai.:
Nuo 9:30 iki 12
vaišindama svečius, nepaju įbu Hathaway ir apsivedė. vienam
na svetainė.
Tel. Haymarket 4154
arba 2 ypatom. Visi paranku-;
Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9
Bet
kuomet
jaunavedė
paty

■ Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.
to kaip iš po žiurkšto išme
mai, taipgi gamina valgį ir apskalbia.
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir
ANELE MICKEVICIA
Į DR. AL FIDERKIEVICZ,
nuo 1 iki 5 vakare.
Ant rytojaus, 18 d. gruo tė 1-10 dol. Svečius išleidus ji rė, kad jos ”vyras” ne vy 69 G st.,
So. Boston, Mass. (2 lubų;1
ras. kilo skandalas ir polici
džio. ta pati sandariečių .mėjo gult.
t
--FSeveros Gyduoles užlaiko *?
GYDYTOJAS —
IR CHIRURGAS.
kuopa oua'o parengusi Lie Panedėlio ryte A. Jonas ja "jaunavedį” suėmė.
Išegzaminuoju akis, pritaikau ■I
Specialistas Slaptų ligą.
akinius ii- sulaužytus sutaisau
šeimynos sveikata
tuvių Svetainėje prakalbas. Virbickas, burdingieris, ei
už
prieinamą
kainą.
Uždarytas
bankas
išmoka
;
Dr.
L.
J.
Podder
VALANDOS:
Prakalbi! tikslas — duoti damas į darbą, rado am I
i
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
pinigus.
J. L. Pašakarnis O. D. I
Kosulys ir persišaldymas.
Iš Petrogrado.
pranešimą
apie nesenai grindų pluoštą popiergalių,
Šventadieniais nuo lo iki 1.
377a BROADVVAY
Hanover
Trust
Company
GYDO SLAPTAS VYRŲ I>
i Šiam laike metu, kosulys ir persi
Nevv Y o rke a tsi buvusi ą kuriuos jis paėmęs norėjo
SO. BOSTON, MASS.
81 C ANA L ST., BOSTON.
MOTERŲ LIGAS.
Bankas,
kuri
valdžia
uždarė
mest
pečiun,
bet
apsižiūrė

Room 215 ir 216.
"veikėjų konferenciją” ir
šaldymas viešpatauja, tarp suaugu
apie
metai
atgal,
šį
panedėli
siu
ir
vaikų.
Jeigu
neatkreipus
ati

jo.
kad
tai
pinigai.
Jis
su

duoti atsakymą į kun. Gar
V!
dos, jie gali suteikti yvairiasr—pamaus pliovones. Pirmas kal krato, kad kam nors atsiri tapo atidarytas, kad išmo 9 voingas ligas. Prašalink
r._ž_2..Lnederąs
_ ž___ •
nuo persišaldymo, imda n
bėjo M. Venis. nesenai pasi to nelaimė ir įsidėjęs pini kėjus žmonėms pinigus. De- I pasekmes
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ
mas Severa's Cold and Crip Tablete
pozit
oriai
gauna
po
50
centų
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy ii
traukęs nuo klerikalų (aną gus kišeniun, laukė, kol jų
nuo kiekvieno įdėto dolerio. I mo ir Gripos). Kaina 50c.—Greitą ■ VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
pėtnyčią jis aukavo penkinę savininkas atsišauks.
pagelbą nuo kosuli duoda
vai. vakar*.
■■■■■■
kun. Garmui ant klerikališ- Apie 9 vai. ryte atėjo pas Depozitorių esą apie 5,700. I
i Kalbu Ruskai ikiir 9Lenkiškai.
(2)
■ ♦ 69 CHAMBER ST„ BOSTON.
ko ''universiteto”). Venis A. Joną Virbicką į dirbtuvę I
Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos $
Rado peršautą žmogų.
• i Telephone:
į gevera’s
yra prastas kalbėtojas. Pas I jo šeimininkas, teiraudamaTeLHaymarket
Beach 6933 3390 j
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai.
!■•
!
jį toks pat minčių mišinys, ’is. ar kartais jis nerado pi Ši panedėli Cambridge’uje |
i:
Cough Balsam H
OR. II. M. FRIEOMU
nigų, kuriuos jo pati vakar buvo atrastas netoli savo ■
kaip ir pas Grikštą.
Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- y
*
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip *
SPECIALISTAS
VENERIKŲ
namu,
ant
kampo
Huron
av.
Antras kalbėjo ''Sanda numetusi. Burdingieris A.
(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.
LIGŲ.
erzinimą, paliuoso skre
ros’’ redaktorius p. šliakys. T. Virbickas prisipažino ra- ir Soarksst., su peršauta t palengvina
Mes partraukėme iš Lietuvos visokiu gydančių žolių, šaknų ir žie
plius. sustabda kosulį, padara kvie- I
VYRU IR MOTERŲvių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo Ii
Nors geros iškalbos ir jis j dęs pinigus ir visus 140 dol. galva 22 metų amžiaus vy pavimą lengvą ir pagelba gamtai
Taipgi
kraujo
ligą
ir
f
normaiišką stovį. Di i
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
ras. James McCormick, ku g sugrąžinti
Reumatizmo.
neturi, vienok jo kalba bu sugrąžino šeimininkui.
desni bor.kuto 50 centai, mažesni |
Vaistai
Kraujo Valymui, už bor.ką........
i
51.oO. J)
Valandos: Nuo 9 ryto iki
vo turininga. Jis šimtą kar A. Jonas Virbickas yra ris nuvežtas ligonbutin tuo- ■ 25 centai. Visose Aptiekose.
Lietuviška Trejanka, pakelis ....................
o0c. •)?
9
vakare.
i
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų............ .................................... $1.25.
tu daugiau pasakė už M. laisvų pažiūrų žmogus, ”Ke- iaus mirė. Šalia jo ant gat
1069
VVASHINGTON
ST.
Plotkelčs nuo šalčio ir Grippo .................. .................... o0c.
W. F. SEVERĄ CO.
Venį. Mat p. šliakys yra ’eivio” skaitytojas ir todel vės gulėjo ir revolveris pa
i
Perfumai ......................................................... .......... $5-. $4., $3., $2.,
BOSTON. MASS.
CEOAR RAPIOS, IOWA
Muilai .............................................................. ..... 50c., 25c., 15c., 10c. į?
žmogus mokytas ir žino ką teisingas, Jeigu taip tie pi’ pieštas. Jo kišeniai buvo iš
Ir
daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. (į!
-versti.
Todėl
policija
spėja,
nigai
butų
pakliuvę
kar
kalbąs.
Mes
esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės! "VAISTUOS” «
Trečias kalbėjo vietos biz tam katalikui, tai butų din- kad jis buvo peršautas plėšiir užlaikome visus jų preparatus.
110 tikslu.
nierius
A. Ivaškevičius. ge.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.
Nors jis jau senai bando pa Moterims patartina nenePRANEŠIMAS!
K. ŠIDLAUSKAS
|
likti kalbėtojum, bet visgi iš šiot su savim tiek daug pini Dover streeto saliune
jo kalbos niekas neišeina. gų, o padėt juos į pašto anądien staiga apsirgo tuPROVIZORIUS
g
Šiuomi pranešu savo draugams ir kostumeA. J. Gluosnis. Jas žmogus, kurio pavardė
Šiuo kartu kalbėdamas jis banką.
373
BR0ADWAY,
KamPM e st., SO. BOSTON, MASS. |
riams,
jog
aš
papirkau
pirmutinę
ir
se

niekam nežinoma. Nuvežtas I
bandė paniekint sau nepa
niausią pekarnę So. Bostone, po Nr. 75 Sil
ligonbutin jis tuoj mirė. Ma
Sumušė policmaną.
tinkamas partijas ir gyrė
ver
St., kuri seniau priklausė J. Plevokui, o
vien tik tautininkus-sanda- Ant Templetono skvero noma, kad tai nuo degtinės.
vėliau
Zulonui ir Mulevičiui, o dabar aš
riečius. Anot jo. tik vieni pereitą sąvaitę buvo sunkiai
naujai
ištaisiau ir pradėjau kepti pirmos
Greitas Susinėsimas su Lietuva
sandariečiai nuo širdies dir numuštas Dorchesterio po- LSS. 60 kuopos susirinkimas
rųšies
juodą,
baltą
ir
latvišką
duoną,
taipgi
ba Lietuvos laisvei ir jos ge •icmanas Flaherty. Jis norė Ateinančioj pėtnyčioj, 23
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms j Lietuvą pinigu ar šifkorvisokius keikus, donacus, pajus ir piragaite, arba rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
rovei, o katalikai ir socialis jo areštuoti tenai vieną gir gruodžio. 8 valandą vakaro, I
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,
čius, žodžiu sakant darysime visokius ke
tai tai tik prižada, bet kaip tuoklį. Pastarojo sėbrai už Keleivio” name bus LSS.
pimus,
kokie
tik
žmonėms
bus
skanesni.
BUCKMAN IR FINBERG
reikia stoti ant pagrindų, sistojo už savo ”frentą” ir 60-tos kuopos susirinkimas.
Meldžiu
visus
kuoskaitlingiausia
atsilan

Bankieriai ir šiflcorčių agentai
Visi
nariai
teiksitės
pribūti
tai jų nėra. Taip, girdi, lie prasidėjo muštynės. Bomų
85 Lcverett St„
Boston, Mass.
kyti
ir
paragauti
naujų
duonų
ir
saldainių
•
laiku.
tuvių protesto mitinge Fa- buvo 7, visi apie 20 metų
Mes
atstovaujam
visas
Garlaivių
Linijas.
Su pagarba
neuil salėj pasižadėjo kalbė -.mžiaus, o policmanas tik
Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos
Atstovybėj AVashingtone, išėmimui pasportų.
ti kun. Urbanavičius ir „Ke vienas. Jie apspito ji iš visą
MOTERIS
»
Petras
Yankunavičius
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.
leivio” redaktorius Michel- )usių. atėmė iš jo revolveri, Kuri sutiktu apvalyt laiptus
75 SILVER ST., SO. BOSTON, MASS.
BUCKMAN IR FINBERC
sonas, bet nepribuvo.
lazdą ir parmušė žemėn pa- ir kambarį, kreipkitės i „Ke
Telephone
So.
Boston
(2)
Bankieriai
Čia p. Ivaškevičius, tyčia, . liko
i
gulinti ant šaligatvio be leivio” krautuvę,
85 Leverett St.,
Boston, Mass.
ar netyčia, apsilenkia su tei-'žado. Žmonės paskui radę 255 Broadvvay, So. Bostone.
v
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